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Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

12.8.2009 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.8.2009 703

12.8.2009 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

15.8.2009 704

12.8.2009 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.8.2009 705

12.8.2009 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.8.2009 915

12.8.2009 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.8.2009 916

12.8.2009 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.8.2009 1007

12.8.2009 17ª Reunião Ordinária da Comissão 22.8.2009 1009
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de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.8.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.8.2009 1011

12.8.2009 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.8.2009 1012

12.8.2009 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.8.2009 1357

12.8.2009 16ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.8.2009 1357

12.8.2009 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.8.2009 1360

13.8.2009 68ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.8.2009 603
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13.8.2009 26ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Orteng

Equipamentos e Sistemas

19.8.2009 720

13.8.2009 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.8.2009 917

13.8.2009 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.8.2009 918

13.8.2009 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.8.2009 919

13.8.2009 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.8.2009 1013

13.8.2009 12ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial da Execução das

Penas no Estado

29.8.2009 1361

14.8.2009 27ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Instituto Hermes

19.8.2009 733
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Pardini pelos 50 Anos de sua

Fundação

17.8.2009 28ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Hospital da

Baleia pelos 65 Anos de sua

Fundação

21.8.2009 894

18.8.2009 69ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

20.8.2009 755

18.8.2009 59ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.8.2009 905

18.8.2009 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.8.2009 920

18.8.2009 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.8.2009 1256

18.8.2009 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.8.2009 1361

18.8.2009 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

29.8.2009 1363
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na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

18.8.2009 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.8.2009 1364

18.8.2009 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.8.2009 1365

19.8.2009 70ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.8.2009 853

19.8.2009 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.8.2009 921

19.8.2009 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

22.8.2009 1015

19.8.2009 60ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.8.2009 1022

19.8.2009 61ª Reunião Extraordinária da 3ª 25.8.2009 1048
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Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.8.2009 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.8.2009 1366

19.8.2009 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.8.2009 1368

19.8.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.8.2009 1370

19.8.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.8.2009 1371

19.8.2009 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.8.2009 1373

19.8.2009 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

29.8.2009 1374

19.8.2009 9ª Reunião Extraordinária da 29.8.2009 1374
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Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.8.2009 71ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.8.2009 948

20.8.2009 29ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Comemorar o Dia do Maçom

26.8.2009 1063

20.8.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.8.2009 1375

24.8.2009 30ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear as Instituições da

Rede Complementar de Suporte

Social na Atenção ao

Dependente Químico -

RCSSDQ

27.8.2009 1161

24.8.2009 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

29.8.2009 1376

25.8.2009 72ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.8.2009 1092
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25.8.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.8.2009 1377

26.8.2009 73ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.8.2009 1211

27.8.2009 74ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.8.2009 1348
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 23ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/8/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Gustavo Valadares -

Entrega de placa - Palavras do Sr. Carlos Cruz - Apresentação musical - Palavras do

Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Braulio Braz - Délio Malheiros - Domingos Sávio - Gustavo

Valadares - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Associação Mineira de

Cronistas Esportivos - AMCE - pelos 70 anos de sua criação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Carlos Cruz,

Presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos - AMCE -; Cloves

Benevides, Subsecretário da Secretaria Antidrogas e Presidente da Fundação Caio

Martins - Fucam -; Dirceu Pereira, ex-Deputado Estadual, Presidente da

Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - Ademg - e Vice-Presidente

da AMCE; Waldir de Castro, Presidente do Conselho Deliberativo da AMCE; e
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Deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo Conjunto de Câmara da Orquestra Sinfônica da PMMG, sob a regência do

maestro Ten. Antônio Vicente Soares.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Gustavo Valadares

Boa-noite a todos. Exmo. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, neste ato representando o Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente da Casa; Sr. Carlos Cruz, Presidente da AMCE; Exmo. Sr.

Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário Antidrogas e Presidente da Fucam; Sr.

Dirceu Pereira, representante da Ademg e Vice-Presidente da AMCE, ex-Deputado

desta Casa, meu amigo e companheiro; Sr. Waldir de Castro, Presidente do Conselho

Deliberativo da AMCE; Deputados Ivair Nogueira e Domingos Sávio, presentes nesta

reunião; senhoras e senhores.

Há 70 anos, em 25/7/39, era fundada em Belo Horizonte a Associação Mineira de

Cronistas Esportivos. Desde os primórdios, como diria o saudoso Olavo Leite

Kafunga Bastos, a AMCE vem prestando um grande trabalho e protagonizando

importantes eventos esportivos em nosso Estado. A construção dos Estádios

Independência e Mineirão – este o maior estádio coberto do mundo – contaram com o

importante apoio dos cronistas mineiros. Depois o Mineirinho, cuja construção foi

idealizada pela entidade e, posteriormente, recebeu o nome de Ginásio Jornalista

Felipe Drummond, numa homenagem e reconhecimento não só a um dos maiores

nomes da crônica esportiva mineira e nacional, mas também àqueles que fazem do

jornalismo esportivo um sacerdócio. Coube também à AMCE a promoção de diversos

eventos esportivos, não apenas no futebol, que é a paixão dos brasileiros, mas em

corridas automobilísticas e regatas na Lagoa da Pampulha, que colocaram Minas

Gerais na agenda esportiva brasileira, trazendo para Belo Horizonte diversos artistas

e políticos de uma época de ouro. A realização de congressos da Associação

Brasileira de Cronistas Esportivos – Abrace -, que sempre trouxeram os maiores
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nomes da imprensa esportiva nacional, tendo como palco a Capital mineira, tornou-se

referência entre os profissionais da área. Tanto que, para o ano de 2010, no momento

que antecederá a realização da Copa do Mundo na África do Sul, os mineiros

novamente colocarão sua reconhecida hospitalidade na realização de mais um

Congresso da Abrace.

Falar da AMCE, para um Deputado ainda jovem, obriga-me a recorrer a dados

históricos e a pedir socorro ao meu pai e ao meu avô, que conhecem e reconhecem

profundamente a importância dessa entidade. São diversos os nomes citados por

ambos na construção da AMCE: José de Araújo Cota, Hélio Adami de Carvalho,

Afonso Celso Raso - o querido amigo Afonsinho -, Benedito Adami de Carvalho,

Rubens Silveira, Fuad Caram, Erasmo Ângelo, Flávio Anselmo, Luís Carlos Alves,

Alberto Decat, Osvaldo Nobre, Afonso Alberto, Waldir de Castro - hoje Presidente do

Conselho Deliberativo da AMCE - e Carlos Cruz, atualmente seu Presidente.

Carlinhos tem como companheiros de Diretorias os vices: Dirceu Pereira, Ivan

Drummond, Leopoldo Siqueira, Chico Maia, Ronan Ramos e Eduardo de Ávila. Luiz

Carlos Gomes é o Secretário-Geral e Dimara Oliveira, a Subsecretária. Como

Tesoureiro, compõe a atual Diretoria Carlos Roberto. Seu “sub” é Otávio di Toledo.

Cumprimento cada Diretor pela abnegação e doação de seu trabalho em favor de

uma entidade que, ao longo dessas sete décadas, se mantém com o propósito firme

e é referência em todo o Brasil num trabalho jornalístico sério e independente.

Finalizando, quero render homenagens a alguns cronistas que tiveram importante

participação junto a AMCE e ao esporte de nosso Estado e brasileiro, reverenciando

a memória de cada um deles ao citá-los nominalmente. Farei em ordem alfabética:

Aldair Woyames Pinto - sob sua regência era animada a festa do lado cruzeirense -;

Armando Alberto Regine; Carlaile Guimarães, que se tornou cronista depois de atuar

como atleta no Clube Atlético Mineiro; Carlos César Pinguim, que está de lá “rindo à

toa”; Euclides Santos; Fernando Sasso, com seu “tá no filó”, que ficou na boca de

todo torcedor mineiro; Geraldo Augusto; Gil Costa; Hamílton Macedo; Hílton Renault;

Jairo Anatólio Lima, que nos deixou recentemente; Januário Carneiro, inesquecível e

incansável defensor do esporte, notadamente o amador, desprezado pela falta de

visibilidade. Januário é hoje, com justiça, nome de dezenas praças de esporte na
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nossa Belo Horizonte; Jota Júnior; Jugurta Anatólio; Márcio de Freitas; Olavo Leite

Bastos, o lendário Kafunga, já mencionado em minhas palavras; Osvaldo Faria, com

sua “coragem para dizer a verdade”; Roberto Drummond, atleticano que era admirado

e respeitado por cruzeirenses, americanos, vila-novenses e por todos que gostam de

futebol; Vilibaldo Alves, com seu inesquecível grito “adivinhe!” na hora do gol.

Sr. Presidente da AMCE, senhores e senhoras presentes, parabenizo a AMCE e

seus Diretores atuais e de todas as épocas, pois graças a eles a entidade chega aos

70 anos forte como assim a reconhecemos. Presidente Carlos Cruz, a Assembleia

Legislativa estará ao seu lado para o importante congresso a se realizar no próximo

ano. Estaremos juntos em 2010, com os olhos voltados para o ano de 2014, quando o

Brasil e Belo Horizonte serão sedes da próxima Copa do Mundo. Podem estar certos

da nossa participação e, tenho certeza, da participação destacada da AMCE. A cada

um dos senhores e das senhoras que participaram e participam dessa bela história,

parabéns e sucesso. Espero que, daqui a 70 anos, estejamos aqui - talvez não sejam

os Deputados Gustavo Valadares, Ivair Nogueira, Domingos Sávio e Doutor Viana,

mas outros Deputados -, comemorando mais 70 anos, os 140 anos, os 150 anos, os

160 anos da AMCE, que participou e participa da construção e do engrandecimento

do nosso esporte mineiro e brasileiro. Muito obrigado e boa-noite a todos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr.

Carlos Cruz, Presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos - AMCE -, de

placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “A AMCE -

Associação Mineira de Cronistas Esportivos - vem desempenhando, desde a sua

fundação, importante papel na difusão do esporte, por meio da valorização do

profissional da crônica e do jornalismo esportivo. Reconhecida pela credibilidade de

seu trabalho, a entidade se tornou uma referência para o meio em que atua. A

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia a AMCE pelos seus

70 anos e por sua inegável contribuição ao esporte mineiro”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o Deputado Gustavo

Valadares, autor do requerimento, apoiado por unanimidade, que suscitou esta
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reunião festiva em homenagem aos 70 anos dessa instituição.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Carlos Cruz

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1o-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais, neste ato representando o Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente desta Casa; companheiro Cloves Benevides, Subsecretário Antidrogas e

Presidente da Fucam; Dirceu Pereira, representante da Ademg e Vice-Presidente da

AMCE, companheiro de jornada; Waldir de Castro, Presidente do Conselho

Deliberativo da AMCE, outro companheiro de grande valor; e Deputado Gustavo

Valadares, autor do requerimento que deu origem a esta reunião e em cujas veias

corre o futebol, boa noite.

Mais uma vez, sou tomado pela emoção, já que na semana passada participamos

também de uma reunião especial na Câmara de Vereadores, por indicação do

companheiro Alberto Rodrigues, cronista que participa constantemente da vida da

nossa associação. Aqui estamos novamente para agradecer, até porque nossas

palavras serão sempre de agradecimento. Saúdo a todos os presentes dizendo que a

AMCE fica mais forte a cada dia que passa e, consequentemente, vai crescendo o

nosso compromisso social - cada vez mais o crédito de vocês junto a nós aumenta.

Estamos comemorando nossos 70 anos, e 70 anos não são 7 dias - isso é um

clichê, mas é também uma realidade. Disse na semana passada e repito: quando se

está fora da AMCE, quando não se preside uma entidade como a nossa, não se tem

a dimensão do que é fazê-lo. É motivo de honra e de orgulho estar aqui como

Presidente da AMCE, representando companheiros de muito merecimento. É até

difícil tentarmos traduzir o que representam os nossos companheiros e colegas da

Associação, porque são pessoas emblemáticas na sociedade.

Nossa trajetória é rica dentro do esporte mineiro e ultrapassou as fronteiras das

Gerais, ganhando respeito e reconhecimento nacional e internacional. A AMCE não é

meramente uma associação de representação classista. Para quem não sabe, a

AMCE impulsionou os esportes amadores e ajudou a construir o futebol profissional

em nosso Estado, como foi ressaltado em parte pelo colega Deputado Gustavo

Valadares. A AMCE foi determinante para fazer - o Deputado Gustavo lembrou aqui a
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construção dos estádios - de Belo Horizonte uma das sedes da Copa do Mundo de

1950. Temos companheiros que vivenciaram aquele momento e que estão sempre se

lembrando do empenho e envolvimento que os cronistas tiveram para realizarmos

aqui aquela Copa. A AMCE defendeu com unhas e dentes a ideia que resultou na

construção do Mineirão, que se transformou no nosso templo do futebol e que ainda é

referência nacional.

Enfim, ao longo dos seus 70 anos, a AMCE sustentou uma parceria leal com os

clubes, dirigentes e autoridades que trabalham em prol do Estado e, evidentemente,

do esporte. Mantemos sempre o compromisso ético de respeito às leis e aos

conceitos morais. A AMCE defende e valoriza o trabalho de milhares de radialistas e

jornalistas esportivos de Minas Gerais. Por nossa entidade passaram grandes nomes

da crônica esportiva. Essa Associação abrigou e ainda abriga companheiros que

prestam serviços relevantes à sociedade de maneira geral e especificamente a esta

Casa. O Dirceu Pereira é um exemplo, e muitos outros que já estiveram ou estão lá,

que por lá já passaram ou que pertencem à AMCE como associados.

Mas toda essa história não terá valido a pena se não for realimentada. E é para isso

que estamos aqui, é para isso que a nossa Associação está empenhada, trabalhando

continuamente para reforçar e reescrever essa história de maneira crescente, como

vem acontecendo até o momento. O nosso compromisso é também construir fatos

sólidos, trabalhar para manter ações que engrandeçam a sociedade mineira.

Para comemorar esses 70 anos, realizamos uma programação especial com início

no mês de julho, que se estenderá até 2010, com homenagens, seminários,

palestras, comemorações, festas. Outras iniciativas foram e serão realizadas ainda ao

longo deste ano. Abrimos essa comemoração em um encontro com o Governador

Aécio Neves no Palácio, quando ele reafirmou o compromisso de seguir conosco nos

nossos propósitos e de apoiar os nossos projetos. Homenageamos veículos de

comunicação, os clubes Atlético, Cruzeiro e América e representamos também clubes

do interior. Também homenageamos e fomos homenageados pelo Minas Tênis Clube

e pelo nosso Vereador Alberto Rodrigues por ocasião, como disse aqui, da reunião na

Câmara de Vereadores; tivemos ainda a oportunidade de homenagear os clubes com

a entrega do troféu ao Atlético, vencedor do clássico Atlético e Cruzeiro por ocasião
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do Campeonato Brasileiro, e todos os atletas profissionais que serviram ao futebol

mineiro. Todos representados por Ronaldo Fenômeno, atualmente jogador do

Corinthians. Essa homenagem foi prestada no “hall” do Mineirão quando ele também

foi homenageado ao colocar o seu registro na calçada da fama dos principais atletas

do País. No último domingo, homenageamos o campeão da Taça BH de Futebol

Júnior, o Atlético, que venceu o Internacional por um a zero. Prestamos homenagem

à Prefeitura de Santa Luzia, parceira na Copa Integração de Futebol de Base, no

“hall” da Ademg, por ocasião do encerramento da competição que congrega todas as

categorias de base do nosso futebol. Prosseguiremos com uma série de outras

homenagens aos veículos do interior, à Ademg e à Federação Mineira e com mais

alguns cronistas representando toda a nossa classe. Temos ainda o compromisso de

realizar muitas etapas do projeto iniciado em janeiro e desenvolvido pela equipe da

AMCE, trabalho que está muito coeso e tem gerado frutos muito saudáveis. Estamos

conseguindo trazer para a AMCE tudo o que planejamos, oferecendo, evidentemente,

aos parceiros e colaboradores tudo o que temos condições de oferecer. Já

conseguimos implantar o novo “site”, que nos possibilitou um melhor relacionamento,

uma melhor comunicação com os nossos associados do interior; reorganizamos o

estacionamento do Mineirão, exclusivo para os associados; estamos implantando um

sistema “on-line” para a cessão do ingresso-convênio, em parceria com os clubes

Atlético e Cruzeiro; e conquistamos o direito de realizar o congresso brasileiro de

cronistas esportivos em 2010.

Quero ressaltar o empenho de toda a Diretoria, mas destaco especialmente o apoio

da colega Dimara Oliveira e do companheiro que está ausente, Afonso Alberto,

delegado da Abrace, representante da Região Sudeste juntamente com o

companheiro Maurílio Costa, que está ali no cantinho e teve uma participação muito

importante nesse processo.

São muitas as ações que a AMCE está desenvolvendo e ainda desenvolverá nessa

caminhada. A partir do mês que vem, abriremos a primeira turma do curso de Inglês

que será ofertado aos associados, dando início à preparação dos nossos

companheiros para a Copa de 2014. Em breve ofereceremos um curso de

atualização e especialização em cobertura esportiva e, ao mesmo tempo, convênios
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com empresas prestadoras de serviços e produtos. Tudo isso visa ao

engrandecimento e à preparação da nossa classe para um futuro próximo. Em 2010

queremos mostrar ao País o que temos e o que estaremos fazendo para 2014.

Simultaneamente ao congresso brasileiro, realizaremos um projeto inédito: faremos

uma exposição nacional de produtos e serviços para o segmento esportivo. Estamos

trabalhando pesado, discutindo todas as etapas e, no início do mês, iniciamos o

projeto executivo. Contamos com o apoio do governo do Estado, com a parceria da

Casa e principalmente com o envolvimento dos cronistas. A AMCE também

desenvolve um projeto sobre o qual falo de maneira especial porque, por formação,

só acredito em jornalismo com envolvimento social. Fico muito à vontade nesta Casa,

que trabalha essencialmente para o engrandecimento social. Destaco a nossa equipe

de futebol, que está desenvolvendo ações sociais na Grande BH e em cidades mais

próximas, promovendo jogos beneficentes, levando evidentemente a nossa marca e,

ao mesmo tempo, proporcionando às comunidades um momento de conforto, uma

possibilidade de fazer bilheteria com alimentos não perecíveis. São ações que nos

engrandecem como cidadãos.

Quero agradecer a todos, principalmente a esta Casa, muito bem representada; aos

meus companheiros de diretoria; à Orquestra Sinfônica da PMMG; às autoridades

presentes; aos meus colegas atletas. Alguns estão sentindo a minha ausência, outros

estão comemorando-a. Mas estou voltando; estou me recondicionando fisicamente e

ainda vou dar muito o que falar, para bem e para mal. Muitos vão xingar e alguns

talvez façam uma referência positiva. Enfim, estamos voltando, principalmente para

participar e engrandecer essa ação social, que tem de ser constante e real. Neste

momento, quero agradecer ainda aos familiares dos cronistas, à minha família, aqui

representada pela minha filha Lorena. Envio um abraço a todos.

Sacrificamos muito nossas famílias. Somos muito ausentes, em virtude de nosso

trabalho. Recebi muitas manifestações de colegas que gostariam de estar aqui, mas,

por obrigação de ofício, evidentemente estão levando a melhor informação para seus

ouvintes, leitores e telespectadores. Faz parte do nosso trabalho, e vivemos com

essa realidade.

Agradeço e retribuo esta homenagem prestada à AMCE entregando o Troféu 70
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Anos AMCE ao Deputado Doutor Viana, que tive a oportunidade de conhecer em uma

visita do amigo Geraldo Andrade, Presidente do Clube Minas Gerais. Fui muito bem

recebido em seu gabinete, o que soma muito, porque a classe política está muito

próxima de nós. Temos de manter uma parceria muito firme. Todo esse apoio

destacado pelo Deputado Gustavo Corrêa é muito emblemático. Esteja certo de que

cobraremos. Caminharemos lado a lado. Muito obrigado pela oportunidade de passar

à Casa o Troféu 70 Anos AMCE. É uma simples recordação, mas emblemática.

- Procede-se à entrega do troféu.

Muito obrigado a todos. Venho de jornal. Minha formação é de redação, mas acho

que estou aprendendo com os colegas radialistas - não posso ver um microfone que

embalo. Desculpem-me a emoção, que faz parte da nossa vida. Sem ela não temos

razão de viver. Muito obrigado a todos.

Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, assistiremos a uma apresentação musical do Coral da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que, sob a regência da maestrina Marisa

Simões, apresentará as canções “Rosa Amarela”, de Heitor Villa-Lobos; “Oh Nuit!”, de

Jean-Phillipe Rameau; e “Hino ao Amor”, de Edith Piaf.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Quero, com muita alegria, cumprimentar os Srs. Carlos Cruz, Presidente da AMCE,

nossa homenageada desta noite; Cloves Benevides, Subsecretário Antidrogas e

Presidente da Fucam, que se faz presente representando o Executivo estadual.

Sabemos, Cloves, que o esporte produz uma ação proativa e educativa na ação

antidrogas. Parabéns pelo seu trabalho, que é uma referência em todo o Estado de

Minas Gerais; Dirceu Pereira, representante da Ademg, Vice-Presidente da AMCE,

ex-Deputado desta Casa, também da área de jornalismo desportivo, radialista, com

um trabalho extraordinário. Ele está quase com a idade da AMCE, não é Dirceu?

Cumprimento também, com muita alegria, o Sr. Waldir de Castro, Presidente do

Conselho Deliberativo da Associação que homenageamos nesta noite. De forma

especial, cumprimentamos o nosso colega Deputado Gustavo Valadares, que, como

disse o Cloves, que é contaminado nessa área, é um grande desportista, um grande
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Deputado, um grande ser humano que teve um momento de grande inspiração ao

prestar esta justa homenagem aos 70 anos desta Associação em virtude dos

relevantes serviços que vem prestando a Minas Gerais, ela que é referência em todo

o País. Então, Deputado Gustavo Valadares, parabéns por seu requerimento, que

originou esta homenagem. Cumprimento também, de forma carinhosa, nosso colega

e companheiro desportista Deputado Ivair Nogueira, que se faz presente; as demais

autoridades presentes; as pessoas que nos acompanham nas galerias e pela TV

Assembleia; os nossos funcionários; os demais representantes da imprensa que se

fazem presentes; as senhoras e os senhores. Já que nosso Presidente Carlos Cruz

mencionou aqui a presença de sua filha Lorena, mostrando seu sentimento pela

família, quero também cumprimentar a família desportista e também a família para a

qual deixamos muito a desejar na luta do dia a dia, ficando muito ausentes. Então,

parabenizo a família do senhor, aqui presente, e a de todos os que compõem essa

diretoria. Gostaria também de cumprimentar o Conjunto de Câmara da Orquestra

Sinfônica da nossa gloriosa Polícia Militar, que tão bem interpretou o Hino Nacional, e

o Coral da Assembleia, que trouxe essas músicas maravilhosas que mexem com o

sentimento humano e espiritual de todos nós.

Médicos, fisioterapeutas e outros profissionais que lidam com a saúde e a

prevenção de doenças são unânimes em afirmar a importância dos exercícios físicos

para uma vida saudável e recomendam sua prática a pessoas de todas as faixas

etárias. Sabe-se também que, quando praticados sob a forma de esporte, os

exercícios físicos são mais estimulantes e contribuem para a integração dos grupos

sociais, além de constituírem um vasto campo de profissionalização, de realização

pessoal e de desenvolvimento para crianças e adolescentes. Como geradores de

oportunidades de trabalho e alternativa de formação para a vida em sociedade, os

esportes ganharam lugar entre as políticas públicas de Minas Gerais, motivando a

criação de órgãos importantes na esfera institucional, como a Secretaria de Esportes

e da Juventude, hoje presidida por um colega desta Assembleia, o Deputado Gustavo

Corrêa.

Nesta Casa, o tema sempre mereceu atenção - e aproveito este instante para

agradecer o troféu, a bonita lembrança que o Presidente nos passou e que levarei ao
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Presidente da Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho. Um exemplo concreto foi

a aprovação, em 2006, da Lei de Incentivo ao Esporte, que tem por objetivo viabilizar

o patrocínio de atividades esportivas e a formação de atletas. A Assembleia publicou

recentemente, em parceria com a Secretaria de Esportes e da Juventude, um manual

de utilização dessa lei, para facilitar seu entendimento e sua aplicação,

principalmente por parte dos empreendedores esportivos. A exemplo do que

acontece no setor cultural, a lei estabelece benefícios fiscais para empresas que

queiram apoiar o esporte, canalizando os recursos advindos desse mecanismo para a

implementação de projetos desportivos.

No mês de novembro, realizaremos um ciclo de debates sobre a importância do

esporte na infância e na juventude, abordando aspectos como o papel dos poderes

públicos e das escolas, a participação da mídia, o esporte como fator de inclusão

social e de prevenção contra a criminalidade.

As ações institucionais voltadas para incentivar o esporte, assim como todas as

outras destinadas a contribuir para o bem-estar social, não se pretendem suficientes

nem trazem em si a garantia de que seus objetivos sejam alcançados. É preciso que

elas sejam acompanhadas sempre de ações da própria sociedade, principalmente de

suas entidades representativas. No caso específico do esporte, Minas Gerais tem o

privilégio de contar com profissionais e veículos de comunicação cujo trabalho é

imprescindível para complementar as ações públicas. A capacidade de mobilização e

motivação das pessoas em torno do esporte é exercida pela imprensa com extrema

habilidade e eficiência. Ressalte-se nesse trabalho o papel de uma instituição que, ao

longo do tempo, vem aglutinando os mais destacados profissionais do segmento

jornalístico a que estamos nos referindo: a AMCE. São esses profissionais que, com

sua inteligência, experiência e dedicação, constituem a linha de frente do jornalismo

esportivo em nosso Estado. São eles também que dão o tom apropriado à cobertura

e à análise dos fatos esportivos, com a marca da agilidade, da ética e do

compromisso de deixar sempre bem informados os leitores, os ouvintes e os

telespectadores.

Dedicando-se à divulgação do esporte profissional e amador, lutando para melhorar

as condições de trabalho de seus filiados, representando-os junto a órgãos públicos e
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a instituições congêneres, promovendo cursos, palestras e atividades de convivência

social, a AMCE tornou-se uma referência obrigatória dentro do jornalismo esportivo

não só mineiro como nacional. Basta lembrar, como exemplo de sua atuação, a

participação decisiva que teve junto aos poderes públicos e à sociedade em prol de

um projeto que deu nova dimensão ao esporte em Minas Gerais: a construção do

Mineirão e do Mineirinho, símbolos e palcos de eventos memoráveis.

É com muita satisfação, com muita alegria mesmo que a Assembleia Legislativa

homenageia, nesta solenidade, a AMCE por tudo o que ela fez pelo nosso esporte, no

decorrer de seus 70 anos de existência.

Na pessoa do jornalista Carlos Cruz, seu Presidente, cumprimentamos todos

aqueles que, como dirigentes ou associados, fizeram e fazem parte dessa prestigiada

instituição. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos seus 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 4, 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 4/8/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Sebastião Costa e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Ronaldo

Magalhães, por indicação da Liderança do BSD), 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 Chico

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados
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a seguir: Projetos de Lei nºs 3.475, 3.479 e 3.488/2009 (Deputado Gilberto Abramo);

3.483, 3.489 e 3.491/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.478, 3.482, 3.484 e

3.492/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.481, 3.486 e 3.490/2009 (Deputado

Sebastião Costa); 3.476, 3.485 e 3.494/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.477, 3.480 e

3.493/2009 (Deputado Padre João); 3.487 e 3.501/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro

Silva). O Presidente torna nula a redistribuição de relatoria do Projeto de Lei nº

540/2007 ao Deputado Sebastião Costa realizada no dia 14/5/2009. 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. Com a palavra, o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva declina da relatoria do Projeto de Lei Complementar nº

52/2009 e transfere a Presidência ao Deputado Chico Uejo, que redistribui o referido

projeto ao Deputado Sebastião Costa. Após, o Deputado Sebastião Costa passa a

emitir o parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 52/2009, que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o parecer. Registra-se voto em branco do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez,

os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.441/2009, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião

Costa); 3.300/2009, na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro

Silva); 3.442/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição). É

convertido em diligência à Seplag o Projeto de Lei nº 3.449/2009 (relator: Deputado

Sebastião Costa). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

pareceres que concluem pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade dos

Projetos de Lei nºs 2.928/2008 com a Emenda nº 1, 3.446 e 3.467/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.859/2008, 3.266, 3.444, 3.451, 3.471 e 3.469/2009,

este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de

redistribuição); 3.457, 3.465, 3.472 e 3.448/2009, este com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Chico Uejo); 3.452, 3.453, 3.454 e 3.455/2009 (relator: Deputado Chico

Uejo, em virtude de redistribuição); 3.445, 3.447, 3.459, 3.463, 3.468 e 3.473/2009
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(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 3.272, 3.458 e

3.460/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. São aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados em

diligência ao autor e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 3.479/2009 (relator: Deputado

Gilberto Abramo); e ao autor, os Projetos de Lei nºs 3.476/2009 (relator: Deputado

Chico Uejo), 3.478/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães) 3.477 e 3.493/2009

(relator: Deputado Padre João). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Ademir Lucas.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/7/2009

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Pinduca Ferreira e Rômulo Veneroso, 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 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 matéria constante na pauta e

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.031/2008, na forma do Substitutivo

nº 1 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.182, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187 e 4.188/2009. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.771/2008

EMENDA Nº 10

Dê-se ao § 7° do art. 11, a que se refere o art. 2º  do vencido, a seguinte redação:

“Art. 2° - (...)

‘Art. 11 - (...)

§ 7° - Nas encostas e topos de morros caracterizado s como de preservação

permanente, o uso consolidado com culturas agrícolas anuais deverá ser substituído,

progressivamente, por cultivos com espécies arbustivas ou arbóreas, inclusive

exóticas, permitida a implantação de sistemas agroflorestais que assegurem a

proteção das áreas de recarga hídrica.’.”.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Domingos Sávio

EMENDA Nº 11

Acrescente-se ao art. 11, a que se refere o art. 2º do vencido, o seguinte parágrafo:

“Art. 2° - (...)

‘Art. 11 - (...)

§ ... - Nas áreas de uso consolidado ocupadas por pastagens, será respeitada a

utilização, observada a recuperação a que se refere o § 7º, com o plantio consorciado

de espécies arbóreas ou arbustivas.’.”.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Domingos Sávio

EMENDA Nº 12

Dê-se ao “caput” do art. 11 e a seu § 1º, a que se refere o art. 2º do projeto, a

seguinte redação e acrescente-se, onde couber, o seguinte § ao citado art. 11:

“Art. 2º - (...)
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‘Art. 11 - A ocupação antrópica consolidada em área de preservação permanente

será respeitada, nas áreas urbanas, com plano diretor ou projeto de expansão

aprovados pelo Município, e nas áreas rurais, atendidas as recomendações técnicas

do poder público.

§ 1º - Para fins do disposto no “caput”, considera-se de ocupação consolidada a

área com uso alternativo do solo estabelecido até 19 de junho de 2002, que esteja

ocupada por edificações, benfeitorias, parcelamentos do solo em zonas urbanas ou

culturas agrícolas perenes ou anuais.

(...)

§ ... - Fica vedada a expansão das áreas de ocupação consolidada em áreas de

preservação permanente localizadas no meio rural, nas quais serão adotadas, pelos

seus ocupantes, medidas mitigadoras ou de recuperação, conforme determinação do

órgão competente.’.”.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Irani Barbosa

EMENDA Nº 13

Acrescente-se onde convier:

“vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou cabeceiras de

cursos de água, decorrentes do afloramento do lençol freático sem a ocorrência de

leito definido, onde ocorrem solos hidromórficos, caracterizado predominantemente

por renque de buritis-do-brejo (Mauritia flexuosa) e outras formas de vegetação

típica.”.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Delvito Alves

Justificação: A legislação pertinente inclui as Resoluções do Conama nºs 303, de

20/3/2002, e 369, de 28/3/2006. O conceito de vereda, conforme a primeira

resolução, é o que queremos acrescentar ao projeto.

A Resolução do Conama nº 369 veda a intervenção em área de vereda, através do

art. 1°, § 1º. Entretanto, ocorrem interpretações d iversas a respeito do conceito de

vereda. Em muitos casos, um projeto agropecuário necessita fazer intervenção em

um ponto que é considerado erroneamente como vereda e tem a sua implantação
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vedada.

A ocorrência de leito definido já caracteriza a existência de córrego, mesmo

existindo vegetação que também ocorre em veredas. Neste caso, não se aplica a

restrição da citada resolução. Córrego é uma denominação dada a um corpo de água

corrente de pequeno porte. Rotineiramente, é utilizada para se referir a algo de

tamanho menor que o de um riacho.

EMENDA Nº 14

Acrescente-se onde convier:

(...) Ficam definidas as unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos do

Estado como microbacias, atendendo ao disposto no art.19, inciso IV, do Decreto nº

43.710/2004.

(...) Ficam definidas como bacias hidrográficas as bacias dos rios federais que

cortam o Estado; dos Rios Piracicaba e Jaguari, Paranaíba, Grande, São Francisco,

Doce, Paraíba do Sul, Pardo, Jequitinhonha e Bacias do Leste, atendendo ao

disposto no art. 19, inciso V, do Decreto nº 43.710/2004.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Delvito Alves

Justificação: Do ponto de vista físico, microbacia é uma unidade geográfica

delimitada por uma rede de drenagem - córregos - que deságua em um rio principal.

Se ficarmos adstritos somente ao aspecto geográfico, constataremos que a

microbacia não se diferencia da bacia hidrográfica, podendo até ser classificada como

uma pequena bacia. A questão é que a microbacia está associada à realização de

programas de desenvolvimento sustentável, tendo como beneficiárias diretas

comunidades rurais.

Veja-se o conceito de bacia hidrográfica: é o conjunto de terras que fazem a

drenagem da água das precipitações para esse curso de água e seus afluentes. É

uma área geográfica e, como tal, mede-se em km².

Considerando que o Decreto nº 43.710/2004 não define com exatidão o que é

microbacia; que a falta de definição dá margem a interpretações diversas e estas a

conflitos; que há necessidade imediata de averbação de reserva legal; que a

Deliberação Normativa nº 6, do Cerh-MG, de 4 de outubro de 2002 (Publicação -



____________________________________________________________________________
18

Diário do Executivo - “Minas Gerais” - 5/10/2002), estabeleceu as unidades de

planejamento e gestão de recursos hídricos do Estado, apresentamos esta emenda.

A legislação pertinente abrange o Decreto nº 43.710/2004, que regulamenta a Lei

nº 14.309, de 19 de junho de 2002:

“Art. 19 - O proprietário rural fica obrigado, se necessário, a recompor, em sua

propriedade, a área de reserva legal, podendo optar entre os seguintes

procedimentos:

IV - compensação da área de reserva legal por outra equivalente em importância

ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada

na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em Portaria;

V - aquisição de gleba não contígua, na mesma bacia hidrográfica, e instituição de

Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, condicionada à vistoria e

aprovação do IEF; Conceito de microbacia:”.

EMENDA Nº 15

O art. 16 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar acrescido do

seguinte § 5º:

“§ 5º - Serão admitidas a demarcação e a averbação de área de reserva legal

dentro de área de preservação permanente.”.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Delvito Alves

Justificação: Considerando a necessidade imediata de averbação de reserva legal;

o impedimento de averbar a área de preservação permanente como reserva legal

para propriedades em que o somatório das duas é menor que 50%, o que

compromete o desenvolvimento socioeconômico da propriedade; a existência de

inúmeras propriedades rurais sem a quantidade suficiente de vegetação própria para

averbar como reserva legal na senda da atual legislação; e o equilíbrio entre meio

ambiente, meio econômico e meio social para o desenvolvimento sustentável, é que

apresentamos esta emenda.

A legislação pertinente abrange o Decreto nº 43.710, de 8/1/2004, que regulamenta

a Lei nº 14.309, de 19/6/2002:

“Art. 16 - Considera-se reserva legal a área localizada no interior de uma
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propriedade ou posse rural, de utilização limitada, ressalvada a de preservação

permanente, representativa do ambiente natural da região e necessária ao uso

sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos

ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora

nativas, equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total da propriedade.

Art. 17 - Na propriedade rural destinada à produção será admitido, pelo IEF, o

cômputo das áreas de vegetação nativa existentes em área de preservação

permanente, no cálculo do percentual de reserva legal, desde que não implique

conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, e quando a soma da

vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal.”.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.883/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Regional dos Usuários da Bacia

Hidrográfica do Rio Bagagem e seus Afluentes – Assobag –, com sede no Município

de Iraí de Minas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2008, vem a matéria a esta Comissão

para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.883/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Regional dos Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Bagagem e seus Afluentes -

Assobag -, com sede no Município de Iraí de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento 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 atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é
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formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que seu estatuto (veja alteração de 19/3/2009) prevê no

parágrafo único do art. 25 e no art. 42 a não remuneração dos membros da diretoria

executiva e dos conselhos; e no art. 40 que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.883/2008.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.272/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Juarez Távora, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade Grupo Teatral Inconfidência, com sede no

Município de Ritápolis.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.272/2009 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Grupo Teatral Inconfidência, com sede no Município de Ritápolis, que tem como meta

promover peças teatrais e ações voltadas ao atendimento das necessidades básicas

de crianças e adolescentes.

Para atingir seus objetivos, estimula a parceria e a solidariedade entre diferentes

segmentos da sociedade; proporciona atividades de lazer ao público infantil; divulga a

cultura local por meio de gincanas e eventos.

Por suas iniciativas de inegável importância, é justo conceder- lhe o título

declaratório de utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.272/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.308/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Atlética Cachoeirinha, com sede no

Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.308/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Atlética Cachoeirinha, com sede no Município de Belo Horizonte,

entidade sem fins lucrativos, voltada à difusão do civismo e da cultura física.

Para a consecução de seus objetivos, participa de competições em todas as

modalidades esportivas amadorísticas especializadas, especialmente o futebol, e

realiza eventos de caráter social e cultural. Ademais, incentiva seus associados e

atletas a cumprir as leis e regulamentos ligados à pratica desportiva.

Pelas razões expostas, é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.308/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.363/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Orquidófila de Lagoa Santa - SOLS

-, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.363/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Orquidófila de Lagoa Santa.

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. 7º, inciso X, que

as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas;

e no art. 55, § 2º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere ou filantrópica.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.363/2009.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.488/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Mãos Dadas - IMD -, com sede no Município de

Uberlândia.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2009, vem a matéria a esta Comissão

para exame preliminar dos aspectos referentes a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.488/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Mãos Dadas, com sede no Município de Uberlândia.

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

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

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 45 do seu estatuto determina que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere de fins

não econômicos, legalmente constituída, para ser aplicado nas mesmas finalidades

da associação dissolvida; e o art. 46 prevê a não remuneração dos cargos do

Conselho Diretor.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.488/2009.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.489/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela tem por escopo

instituir a Semana do Consumo Consciente.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 3/7/2009, e, em seguida,

distribuída a este órgão colegiado a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e

102, III, “a”, do Regimento Interno,

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.489/2009 tem por escopo seja instituída a Semana do

Consumo Consciente, a ser comemorada anualmente na semana que contenha o dia

15 de março, ocasião em que serão promovidas atividades educativas de

conscientização para sensibilizar a sociedade sobre a importância do uso consciente

do dinheiro e do consumo sustentável.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se pela repartição de competências

entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados

de autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando de competência

legislativa própria. À União compete legislar privativamente sobre as matérias em que

predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República;

e aos Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o seu art. 30,

I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer dos Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a

deflagração do processo legislativo.

Importante observar que instituir atribuição para órgãos da Administração Pública é
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competência privativa do Governador do Estado, a quem cabe, segundo o inciso XIV

do art. 90 da Constituição mineira, dispor sobre a organização e a atividade do Poder

Executivo. Em decorrência disso, não cabe comando em lei de iniciativa de membro

desta Casa estabelecendo atribuição para secretaria ou órgão do governo, como está

previsto no parágrafo único do art. 1º do projeto de lei em análise. Para sanar essa

impropriedade, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.489/2009, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana do Consumo Consciente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída no Estado de Minas Gerais a Semana do Consumo

Consciente, a ser comemorada anualmente na semana que contenha o dia 15 de

março.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput”, serão promovidas

atividades educativas de conscientização para sensibilizar a sociedade sobre a

importância do uso consciente do dinheiro e do consumo sustentável.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.491/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Municipal de Desenvolvimento Integrado de Canaã

- AMDI -, com sede no Município de Canaã.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2009, vem a matéria a esta Comissão

para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
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Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.491/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Municipal de Desenvolvimento Integrado de Canaã, com sede no Município de

Canaã.

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 atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o item 2 do art. 18 do seu estatuto prevê a não

remuneração dos membros de sua diretoria, e o item 3 do art. 37 preceitua que, no

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

congênere, legalmente constituída e em plena atividade, para ser aplicado no mesma

finalidade da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.491/2009.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.492/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Novo

Cruzeiro – Ambanoc –, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,
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“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.492/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Novo Cruzeiro, com sede no Município de

Ipatinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas; e no art. 54, parágrafo único, que, na hipótese

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

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.492/2009.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.494/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Tribuna, com

sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
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constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.494/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais da Tribuna, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 30 que os seus

Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não

serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a

qualquer título; e no art. 32, § 2º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.494/2009.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.496/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Monte Alegre,

com sede no Município de Três Corações.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/7/2009 e distribuída a esta
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Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.496/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Monte Alegre, com sede no Município de Três

Corações.

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. 49 que, na

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

congênere de fins não econômicos e reconhecida de utilidade pública federal,

estadual ou municipal; e no art. 51 que os seus Diretores e Conselheiros não serão

remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.496/2009.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.499/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Ribeirão das

Neves Cidadania Ativa “Assocrin - Cidadania Ativa”, com sede nesse Município.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.499/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Ribeirão das Neves Cidadania Ativa.

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. 35 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem, a qualquer título; e no art. 38 que, na hipótese

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

juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional ou Municipal de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.499/2009.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.502/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola da Região do Vale

do São Francisco, com sede no Município de São Francisco.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.502/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Escola Família Agrícola da Região do Vale do São Francisco, 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. 26 dispõe que, na

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

congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública; e o art. 27 determina que as atividades dos

seus Conselheiros Administrativos e associados não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.502/2009.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.503/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Paula Cândido,

com sede no Município de Paula Cândido.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.503/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Paula Cândido.

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. 32 determina que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e

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.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.503/2009.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.519/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Ronaldo Magalhães, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública

de Itabira – Consep Central –, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.519/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itabira - Consep Central.

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. 104, que, na

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

qualificada nos termos da Lei 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 – Oscips –, e que tenha, preferencialmente,

objetivo social semelhante; e, no art. 113, que as atividades de seus Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, a fim de dar nova redação ao art. 1º, fazendo

constar o nome da entidade conforme o consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.519/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública – Consep Central –, com sede no Município de Itabira.”.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.149/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Laranjal o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2009 e distribuída a

esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Em 28/4/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre

a alienação pretendida, assim como ao Prefeito Municipal de Laranjal, para declarar

sua aquiescência ao negócio em causa. De posse das respostas, passamos à análise

da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.149/2009 trata de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa efetuar a reversão ao Município de Laranjal de um

terreno com área de 10.000m², situado em São João do Sapucaia, nesse Município, e

registrado sob o nº 19.716, a fls. 100 do Livro 3-Z, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Muriaé.

O imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1955 por doação do Município

de Laranjal, para que nele fosse construída uma unidade escolar, o que de fato

ocorreu. Em 1998, a escola foi municipalizada, mas o imóvel continuou como

patrimônio do Estado. Agora, a administração local pleiteia sua transferência ao
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Município, para que ali continue funcionando a Escola Municipal Artur Antônio Alves e

seja construída uma quadra poliesportiva.

O art. 18 da Constituição mineira exige a 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 Federal 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 referida área será destinada à

construção de uma quadra poliesportiva para atender à comunidade local.

Por meio da Nota Técnica nº 361/2009, a Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão posicionou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, uma

vez que a Secretaria de Estado da Educação, órgão ao qual o imóvel encontra-se

vinculado, concorda com a sua transferência ao Município de Laranjal.

Por seu turno, a administração de Laranjal informa da conveniência e do interesse

do referido Município no imóvel, para que seja aproveitado em prol da comunidade do

Distrito de São João do Sapucaia, beneficiando diretamente mais de 600 pessoas.

Entretanto, no caso em análise, por ter sido cumprida a determinação prevista e

formalizada na escritura pública de doação do imóvel ao Estado, a forma adequada

para seu retorno ao patrimônio municipal é doação e não reversão, como proposto no

projeto.

Em decorrência disso, apresentamos o Substitutivo nº 1 com o objetivo de autorizar

a doação do referido imóvel ao Município de Laranjal, prever a continuidade do

funcionamento da escola municipal no local e incluir cláusula de reversão do bem ao

donatário caso não lhe seja dada, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da

escritura pública de doação, a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.149/2009 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Laranjal o imóvel que especifica

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Laranjal o imóvel

constituído de terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no

Distrito de São João do Sapucaia, nesse Município, e registrado sob o nº 19.716, a

fls. 100 do Livro 3-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento da Escola Municipal Artur Antônio Alves e à construção de uma

quadra poliesportiva.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º ou desvirtuada sua

finalidade.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.480/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 380/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Itambacuri o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2009 e encaminhada a

esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.480/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itambacuri um

imóvel com área de 195.760m², e benfeitorias, situado na Praça Tenente Lages, s/nº,

nesse Município, e registrado sob o nº 5.439, a fls. 68 do Livro 2-S, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Itambacuri.
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O art. 18 da Constituição mineira exige a 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 Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo

único do art. 1º do projeto, pois o imóvel será destinado ao atendimento das

necessidades de crianças carentes da localidade nos moldes do Programa Brasil

Criança Cidadã, implantação de oficinas pedagógicas, cursos de horticultura e

jardinagem, práticas de esporte e lazer, inclusive para pessoas portadoras de

necessidades especiais, observadas as prerrogativas da Resolução Conjunta nº 18

Cedca/Sedese, de 21/3/2006.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a finalidade prevista

no parágrafo único do art. 1º.

Embora não haja impedimento à tramitação do projeto de lei em análise,

apresentamos a Emenda nº 1 no final deste parecer, a qual dá nova redação ao art.

1º com a finalidade de adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.480/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itambacuri o

imóvel constituído de área com 195.760m² (cento noventa e cinco mil setecentos e

sessenta metros quadrados) e benfeitorias, situado na Praça Tenente Lages, s/nº,

nesse Município, registrado sob o nº 5.439, a fls. 68 do Livro 2-S, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Itambacuri.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina ao atendimento das

necessidades de crianças carentes e portadoras de necessidades especiais,
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observadas as prerrogativas da Resolução Conjunta nº 18 Cedca/Sedese, de 21 de

março de 2006.”.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2009

ATA

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Questão de ordem; homenagem póstuma - Correspondência: Mensagens nºs 387,

388, 389 e 390/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº 3.552/2009, veto parcial à

Proposição de Lei nº 19.168, emenda ao Projeto de Lei nº 3.439/2009 e o Projeto de

Lei nº 3.553/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 30/2009,

do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.554 a 3.567/2009 -

Requerimentos nºs 4.285 a 4.314/2009 - Requerimento do Deputado Arlen Santiago -

Proposições não Recebidas: Requerimento do Deputado Adalclever Lopes -

Comunicações: Comunicação do Deputado Sebastião Helvécio - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Almir Paraca, Carlin Moura, André Quintão, Wander Borges

e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão

da Presidência - Comunicação da Presidência - Despacho de Requerimentos:

Requerimento do Deputado Arlen Santiago; deferimento - Votação de Requerimentos:

Requerimento da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado; renovação

da votação; aprovação - Requerimento nº 4.019/2009; aprovação - Requerimento do

Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca -

Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento; discurso do

Deputado Adelmo Carneiro Leão - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo;

deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis



____________________________________________________________________________
40

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso

- Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio

pelo passamento, ocorrido no dia 17 de julho, do Deputado Fernando Diniz, pessoa

importante para Minas Gerais e para minha cidade de Montes Claros e que, pelo

Norte de Minas, obteve cinco mandatos. Portanto, merece esse reconhecimento do

Parlamento mineiro. Peço-lhe um minuto de silêncio pelo passamento do Deputado

Fernando Diniz, ex-Presidente do PMDB.
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Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado Gil Pereira, solicita a todos um minuto de silêncio em homenagem ao

Deputado Federal Fernando Diniz, falecido no dia 17 de julho.

- Procede-se à homenagem póstuma.

Correspondência

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 387/2009*

Belo Horizonte, 30 de julho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá a denominação de Escola

Estadual Aloízio Castanheira à Escola Estadual de ensino médio situada na Rua

Sinhá Teodoro, nº 226, Distrito de Ponte Alta, no Município de Uberaba.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem a Aloízio

Castanheira, que muito se empenhou no desenvolvimento educacional dos jovens do

Distrito de Ponte Alta.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Aloízio Castanheira, de ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada

na Rua Dona Sinhá Teodoro, 226, Distrito de Ponte Alta, no Município de Uberaba.

Aloízio Castanheira nasceu na cidade de Sacramento onde viveu até os 11 anos de

idade. Mudou-se para Uberaba juntamente com sua família em agosto de 1942,

desenvolvendo nessa cidade os seus estudos. Fez diversos cursos e concorreu a

alguns concursos, sendo aprovado para o cargo de bancário do Banco Hipotecário,

onde trabalhou por muitos anos.
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Em 1954, mudou-se para Ponte Alta, onde desenvolveu várias atividades de grande

importância para a cidade.

Em 1964, com o apoio da Superintendência Regional de Ensino de Uberaba e da

Delegada Dona Geni Chaves, participou da fundação da Escola Estadual Walter

Prado Dantas, que dava assistência ao ensino fundamental, de 1ª a 4ª série,

atendendo não apenas os filhos dos operários da fábrica de cimento, mas também

todas as crianças da região.

Constatada a necessidade de ampliação da Escola no atendimento aos jovens que

continuariam seus estudos, iniciou, com um grupo de amigos, uma luta árdua no

sentido de conquistar para Ponte Alta um ginásio, escola de 5ª a 8ª série do ensino

fundamental, e, com o apoio da Prefeitura Municipal de Uberaba, foi fundado o

Ginásio Municipal que funcionava no mesmo prédio da Escola Estadual Walter Prado

Dantas. Assim, contribuiu para que os alunos não precisassem enfrentar estrada

todos os dias para estudar na cidade de Uberaba.

Foi designado, a partir de 01/03/1971, para Presidente da Fundação Municipal de

Ensino Dom Sebastião de Araújo, bem como para o cargo de Secretário do Ginásio.

Em seguida, tornou-se diretor da escola que passou a se chamar Ginásio Ponte Alta

e manteve-se nesse cargo até 1975, quando voltou para a cidade de Uberaba com

toda sua família, desligando-se da Fábrica de Cimento Portland Ponte Alta e também

do Ginásio Ponte Alta.

O homenageado nasceu no dia 18/08/1931 e faleceu no dia 11/07/2008.

Cumpre ressaltar que, no Município de Uberaba, não existem 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, 15 de julho de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.552/2009
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Dá a denominação de Escola Estadual Aloízio Castanheira a Escola Estadual de

ensino médio localizada no Município de Uberaba.

Art. 1º - A Escola Estadual de ensino médio situada na Rua Sinhá Teodoro, nº 226,

Distrito de Ponte Alta, no Município de Uberaba, passa a denominar-se Escola

Estadual Aloízio Castanheira.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 388/2009*

Belo Horizonte, 20 de julho de 2009.

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 19.168, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis o imóvel que

especifica, por inconstitucionalidade.

Razão do Veto

Consultada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a quem compete

administrar os bens patrimoniais do Estado, informou que a reserva de parte do

imóvel para cooperativa, entidade privada, sem a correspondente licitação, importa

doação indireta para particular, o que afronta a norma contida no art. 18, “caput” da

Constituição Estadual de 1989.

Esse o motivo que me conduz a opor veto, exclusivamente, ao § 2° do art. 1° da

Proposição de Lei n° 19.168, que devolvo à Egrégia Assembleia Legislativa, para

reexame.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 389/2009*
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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 exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 3.439, de 2009, que altera as

Leis nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, e nº 17.006, de 25 de setembro de 2007, e

transforma cargos pertencentes ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do

Poder Executivo.

A referida emenda propõe as alterações dos incisos III do art. 2º, e VII e VIII do art.

3º, da Lei Delegada nº 129, de 25 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura

orgânica básica da Secretaria de Estado de Turismo.

A emenda em questão foi elaborada com o respaldo de estudos realizados pela

Secretaria de Estado de Turismo e visa, com a promoção de imediatas alterações na

estrutura orgânica do órgão, viabilizar o atendimento mais adequado às demandas do

setor de turismo e sua maior integração às políticas nacionais do setor.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão esclarece que as alterações

propostas não implicarão em acréscimo das despesas já programadas.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à elevada análise

de seus Nobres Pares a emenda em questão.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.439/2009

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 3.439, de

2009:

“Art. ... - O inciso III do art. 2º da Lei Delegada nº 129, de 25 de janeiro de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

III – implementar a política estadual de turismo em articulação com órgãos e

entidades das esferas de governo federal, estadual ou municipal;”.

Art. ... - Os incisos VII e VIII do art. 3º da Lei Delegada nº 129, de 2007, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
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VII – Superintendência de Políticas de Turismo;

VIII - Superintendência de Estruturas do Turismo.”.”.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.439/2009. 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 390/2009*

Belo Horizonte, 30 de julho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho à atenção de Vossa Excelência, para consideração dessa Egrégia

Assembleia, o anexo Projeto de lei que altera a Lei Delegada nº 166, de 25 de janeiro

de 2007, que reorganiza o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia – CONECIT.

Trata-se de proposta enviada pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior para a alteração do quórum para aprovação das deliberações

daquele Conselho.

Considerando que o CONECIT se constitui em um órgão colegiado consultivo e

deliberativo e que o quórum mínimo atual, de quatorze conselheiros, é demasiado

elevado para a aprovação das suas deliberações, fato que tem se tornado um entrave

à tomada de decisões, aplicação e execução imediatas das mesmas, pela proposta

este quórum será reduzido para onze Conselheiros.

Nesta oportunidade, propomos também a correção de erro material na publicação

da Lei Delegada nº 166, de 25 de janeiro de 2007, publicada no Órgão Oficial em 26

de janeiro. Naquela publicação ocorreu a duplicidade de numeração no artigo 3º, pelo

que transformamos a duplicidade em § 1º do artigo, renumerando-se os demais

parágrafos.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares dessa Casa o anexo Projeto de lei.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.553/2009

Altera a Lei Delegada nº 166, de 25 de janeiro de 2007, que reorganiza o Conselho

Estadual de Ciência e Tecnologia – CONECIT.
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Art. 1º – Para a correção de erro material (duplicidade de artigos) na publicação da

Lei Delegada nº 166, de 25 de janeiro de 2007, que reorganiza o Conselho Estadual

de Ciência e Tecnologia – CONECIT, o art. 3º da Lei passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 3º – Compete ao Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia:

I - (...)

XV - (...)

§ 1º - Compõem o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia:

(...)

§ 2º - As indicações dos membros do Conselho a que se referem os incisos II, IV, V,

VI, VII e VIII do § 1º deverão recair em profissionais que tenham experiência na área

de gestão de ciência e tecnologia ou no desenvolvimento de pesquisa e inovação

tecnológica, sejam reconhecidos pelo conhecimento científico e tecnológico e pela

capacidade de produção nas respectivas áreas de atuação, devendo o setor

empresarial priorizar os empresários reconhecidos pelo trabalho desenvolvido ou pela

liderança em prol do processo de inovação.

§ 3º - São membros natos do Conselho aqueles de que tratam os incisos I e III do §

1º.

§ 4º - Os membros do Conselho de que tratam os incisos II, IV, V, VI, VII e VIII do §

1º serão designados pelo Governador do Estado.”

Art. 2º - O art. 12 da Lei Delegada nº 166, de 2007, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 12 - O Conselho reunir-se-á com o quorum mínimo de onze Conselheiros,

dentre os quais pelo menos quatro devem ser representantes de órgãos oficiais.”

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

- 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.

OFÍCIO Nº 30/2009

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

encaminhando o “Relatório de Atividades do 1º Trimestre de 2009”, que contém as

ações dessa Corte de Contas realizadas ao longo dos três primeiros meses deste
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ano. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

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

OFÍCIOS

Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, agradecendo convite para

participar da reunião especial em homenagem aos 50 anos da Faculdade de Direito

do Sul de Minas, justificando sua ausência e formulando votos de brilhantismo ao

evento.

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.105/2009, do Deputado Padre

João.

Do Sr. Wellington Salgado, Senador, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.172/2009, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.212/2009, da Comissã o de Política Agropecuária.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, prestando

informações relativas Requerimento n° 381/2007, da Comissão de Educação.

Do Sr. Renan Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni,

agradecendo convite para o ciclo de debates “Constituição e democracia - 20 anos da

Constituinte Estadual” e confirmando sua presença no referido evento.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado (3),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.628 e 4.045/2009, da

Comissão de Direitos Humanos, e 3.853/2009, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário Adjunto de Saúde, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.670/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Frederico Melo, Subsecretário de Gestão da Secretaria de Planejamento e

Gestão, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.031/2009, do

Deputado Almir Paraca.

Do Sr. Romel Anízio Jorge, Subsecretário de Assuntos Municipais da Secretaria de

Governo, informando o endereço das atuais instalações da Subsecretaria de

Assuntos Municipais.
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Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.227/2009, em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

3.227/2009.)

Do Sr. Breno Henrique Avelar de Pinho Simões, Chefe de Gabinete da Secretaria

de Saúde (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.676 e

3.681/2009 , da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Luiz Cláudio Figueiredo, Coordenador de Administração de Trânsito do

Detran-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.851/2009, da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado, encaminhando cópia do teor do voto nº 17.723, relativo às investigações

realizadas diretamente pelo Ministério Público. (- À Comissão de Segurança Pública.)

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia, com muita alegria, que, no dia 24 de

julho, aniversariou o colega Deputado Célio Moreira; no dia 20 de julho, o Deputado

Leonardo Moreira; e, no dia 25 de julho, o Deputado Arlen Santiago. Em nome da

Mesa e dos demais colegas, desejamos-lhes felicidades.

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 3.554/2009

Altera a redação do art. 14 da Lei nº 18.036, de 2009, que dispõe sobre a

constituição de consórcios públicos no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 14 da Lei nº 18.036, de 2009, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 14 - A partir de 1º de janeiro de 2011, o Estado somente celebrará convênios

com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública ou que para

essa forma se tenham convertido.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

André Quintão

Justificação: Propomos a ampliação do prazo acima referido por solicitação da

Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Ofício Sec .Adj. 0091/2009.

- 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 3.555/2009

Declara de utilidade pública a Sebo Cultural, com sede no Município de Campanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sebo Cultural, com sede no Município

de Campanha.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Sebo Cultural consiste em apoiar e

desenvolver ações para a defesa, a elevação e a manutenção da qualidade de vida

do ser humano e para a proteção do meio ambiente, através das atividades de

educação profissional, especial e ambiental.

A entidade cumpre 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.556/2009

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos do Conjunto Vitalino

Ferreira da Fonseca e Bairro Floresta, com sede no Município de Matozinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos do

Conjunto Vitalino Ferreira da Fonseca e Bairro Floresta, com sede no Município de

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação Pró-Melhoramentos do Conjunto Vitalino Ferreira da

Fonseca e Bairro Floresta, com sede no Município de Matozinhos, é pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos e com duração indeterminada.

A entidade tem por objetivos promover o desenvolvimento do Município de

Matozinhos, proporcionar melhores condições de vida aos moradores do conjunto

Vitalino Ferreira da Fonseca e do Bairro Floresta e firmar convênios com instituições

públicas e privadas.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, em consonância com as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Assim, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.557/2009

Dispõe sobre a utilização de areia descartada de fundição na construção e

conservação das estradas estaduais e na cobertura dos aterros sanitários

licenciados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Em obras públicas de conservação e construção das estradas estaduais e

na manutenção de aterros sanitários, serão apresentados estudos para o uso de

areia descartada de fundição como componente da mistura asfáltica e na cobertura

diária dos aterros sanitários.

Art. 2º - Na impossibilidade de utilização da areia a que refere o art. 1º, deverá ser

apresentada justificativa técnica ou econômica.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Domingos Sávio
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Justificação: A areia descartada de fundição constitui o maior resíduo industrial do

Brasil, sendo que em Minas Gerais são geradas cerca de 400 mil toneladas por ano.

Nos países mais desenvolvidos, a areia descartada de fundição é aplicada como

subproduto em diversos fins. No Brasil foram realizados amplos estudos durante três

anos, com a participação da sociedade e dos órgãos de controle ambiental de Minas

Gerais , São Paulo e Rio Grande do Sul, do Instituto Militar de Engenharia , entre

outros, que atestaram a viabilidade técnica , ambiental e econômica da aplicação da

areia descartada de fundição. Esses estudos resultaram na criação da norma ABNT

NBR 15702, publicada em 6/6/2009, que normatiza o uso da área descartada de

fundição em mistura asfáltica e na cobertura diária de aterros de lixo doméstico.

O uso da areia descartada de fundição para esses fins irá proporcionar economia

de recursos naturais e financeiros para o Estado, Municípios e empresas de

construção civil. Trata-se de uma atitude ecologicamente correta que irá beneficiar

toda a sociedade através do desenvolvimento tecnológico na reutilização do maior

resíduo industrial do Estado devidamente; da economia de recursos naturais com a

redução e da exploração e da retirada de areia e argila de rios e cavas; da redução

de custos para as prefeituras na construção, licenciamento e operação de aterro

sanitário, visto que elas terão receitas no lugar de custos para retirar a argila que é

normalmente utilizada; redução de custos na construção de estradas.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos nobres pares para a

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 3.558/2009

Dá a denominação de Deputado Edgar Pereira ao trecho de 29,9 km da Rodovia

MG-403, que liga o Município de São João da Ponte ao Município de Varzelândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Deputado Edgar Pereira o trecho de 29,9 km da Rodovia

MG-403, que liga o Município de São João da Ponte ao Município de Varzelândia.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.
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Gil Pereira

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.559/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lajinha 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 Lajinha o imóvel

denominado Areado, situado nesse Município, registrado no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Lajinha, matrícula R-13/2.385, Livro 2, folha 4.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

construção de parque de exposições, mercado e feira do produtor, clube do cavalo,

salão de eventos e convenções, entre outros.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

José Henrique

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo utilizar uma área rural para a

construção de um parque multifuncional que será utilizado o ano todo pela população.

Vale ressaltar que essa área está sem qualquer destinação de uso desde 1989 e

completamente abandonada.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.560/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Município de

Serranos e Região, com sede no Município de Serranos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do

Município de Serranos e Região, com sede no Município de Serranos.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Serranos e Região é uma

entidade civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade primordial contribuir para o

fomento e a racionalidade das atividades agropecuárias, visando melhorar as

condições de vida de seus associados. Encontra-se devidamente registrada no

Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Serranos, sob o nº

232, fls 41 de Livro A-2. Sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não é

remunerada, conforme atesta o Presidente da Câmara Municipal desse Município.

Assim sendo, solicito aos nobres pares a 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 3.561/2009

Declara de utilidade pública a Associação Internacional de Competências

Empresariais, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Internacional de

Competências Empresariais, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Mauri Torres

Justificação: A Associação Internacional de Competências Empresariais, entidade

civil sem fins lucrativos com sede no Município de Nova Lima, tem como objetivo

garantir a promoção e o apoio ao desenvolvimento da educação superior e da pós-

graduação nos âmbitos científico e tecnológico; prestar serviços na área de pesquisa;

realizar programas de trabalho para alunos, técnicos e professores, entre outras

finalidades.
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Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria é composta por pessoas de

idoneidade moral e ilibada conduta social, que não recebem nenhuma remuneração

pelos serviços prestados. A totalidade das rendas apuradas pela entidade é destinada

integralmente à manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços prestados pela referida

entidade, espero contar 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.562/2009

Declara de utilidade pública o Centro Pró-Melhoramento de Catuné, com sede no

Município de Tombos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Pró-Melhoramento de Catuné,

com sede no Município de Tombos.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Padre João

Justificação: O Centro Pró-Melhoramento de Catuné é uma associação civil sem

fins lucrativos, fundada em 21/4/68, que tem por finalidades: pugnar pelo crescente

desenvolvimento de Catuné em todo o perímetro; pugnar para que as ruas de Catuné

sejam mantidas em perfeito estado de conservação e limpeza, esgoto e calçamento;

proporcionar aos moradores de Catuné reuniões educativas, culturais, desportivas e

recreativas.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado, em

consonância com as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

Assuntos Municipais, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
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do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.563/2009

Declara de utilidade pública a Associação União Sport Clube, com sede no

Município de Piraúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação União Sport Clube, com

sede no Município de Piraúba.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Paulo Guedes

Justificação: O União Sport Clube, fundado em 2/10/18, com sede no Município de

Piraúba, é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade proporcionar a

difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, principalmente o esporte

especializado. Pode, ainda, competir em todas as modalidades esportivas

amadoristas, inclusive o futebol feminino e o masculino, entre outras.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.564/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga -

Adevipa -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de

Ipatinga - Adevipa -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga - Adevipa -, fundada

em 2005, é uma entidade beneficente de natureza associativa, sem fins lucrativos,

que exerce atividades filantrópicas e desenvolve importantes trabalhos na área social,
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garantindo abrigo, educação profissionalizante, cultura e esporte com vistas à

habilitação, reabilitação e inclusão social de pessoas com deficiência visual na região

do Vale do Aço. A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é

constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em

funcionamento regular, atendendo, desta forma, os requisitos legais. Por sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.565/2009

Declara de utilidade pública o Elo - Instituto de Promoção e Defesa da Cidadania -

Elo-Cidadania -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Elo - Instituto de Promoção e Defesa

da Cidadania - Elo-Cidadania -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: O Elo - Instituto de Promoção e Defesa da Cidadania - Elo-Cidadania -,

com sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade sem fins lucrativos que

tem por escopo o desenvolvimento econômico e social das comunidades menos

favorecidas, o combate à pobreza e a conscientização de valores universais como

ética, democracia, direitos humanos e cidadania.

Na busca de suas finalidades, promove a assistência social, a defesa e

conservação do patrimônio histórico e artístico, a cultura, a educação e capacitação

profissional, a saúde, a segurança alimentar e nutricional, o voluntariado; defende a

preservação e conservação do meio ambiente e a difusão de atividades sustentáveis;

realiza estudos e pesquisas voltadas ao desenvolvimento de tecnologias alternativas;

divulga informações e conhecimentos técnicos e científicos voltados à melhoria da

qualidade de vida de seus assistidos.

Pela importante atuação da entidade, contamos com o apoio dos nobres pares à
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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 3.566/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Social aos Moradores do Bairro

Honorato, com sede no Município de Lajinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Social aos

Moradores do Bairro Honorato, com sede no Município de Lajinha.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação de Apoio Social aos Moradores do Bairro Honorato é

uma associação sem fins lucrativos com sede na Rua José Eugênio Pereira Alvim, n°

25, Centro, na cidade de Lajinha. Tem por finalidade apoiar os moradores carentes do

Bairro Honorato e redondezas por meio de projetos sociais que enfatizem,

primordialmente, a formação, a qualificação profissional e a criação de oportunidades

e meios para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual rogo a meus pares 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 3.567/2009

Declara de utilidade pública o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, com

sede no Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o Centro Espírita Beneficente União do

Vegetal, com sede no Município de Lagoa da Prata.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2009.

Tiago Ulisses

Justificação: O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal é uma associação

sem fins lucrativos com sede na Fazenda do Capão Vermelho, no Município de Lagoa

da Prata, tendo por finalidade transformar o ser humano para desenvolvimento de

suas virtudes morais, intelectuais e espirituais, sem distinção de cor, ideologia

política, credo religioso ou nacionalidade.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.285/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Fernando Diniz, Deputado Federal,

ocorrido em 17/7/2009, em São Paulo (SP). (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.286/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Paulo Paiva, Presidente do Banco de Desenvolvimento de

Minas Gerais - BDMG -, pela apresentação do balanço social dessa instituição

referente a 2008.

Nº 4.287/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Itamar Augusto Cautiero Franco, ex-Presidente da

República e Presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento

de Minas Gerais - BDMG -, pelo lançamento do balanço social do BDMG, com o título

de "Desenvolvimento para a Inclusão Social e Sustentabilidade". (- Distribuídos à

Comissão de Turismo.)

Nº 4.288/2009, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sociedade Vida e Renascer, de Conceição do Pará, pelos

serviços prestados ao Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.289/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a empresa AngloGold Ashanti por seus 10 anos de atuação no
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País. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.290/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço

- AMVA - por seus 35 anos de fundação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.291/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências com vistas à liberação de recursos

para as obras de reforma da cantina da Escola Estadual Coronel Antônio Domingos

Ribeiro, no Município de Bom Jesus da Penha.

Nº 4.292/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências com vistas a que seja destinado ao

Município de Rio Manso ônibus para transporte escolar.

Nº 4.293/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências com vistas à liberação de recursos

para a Escola Estadual Nascimento Teixeira, em São João del-Rei, destinados à

aquisição de equipamentos escolares. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 4.294/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Transportes pedido a fim de que seja enviada cópia do

convênio celebrado entre a Secretaria de que é titular e a Prefeitura de Contagem

para recapeamento asfáltico de vias públicas nesse Município. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.295/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pedido de

providências para a ampliação das políticas públicas e programas da Pasta de que é

titular no Município de Guanhães e região. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.296/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Delegado Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário no

Estado pedido de providências para a ampliação das políticas públicas e programas

dessa Pasta no Município de Guanhães e região. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 4.297/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região pedido
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de providências para a manutenção da Vara do Trabalho existente na Comarca de

Guanhães. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.298/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Transportes pedido a fim de que interceda junto ao

Governador do Estado para que se realize recomposição salarial em benefício dos

servidores do DER-MG.

Nº 4.299/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de providências com vistas à

realização de obras de melhoria e de reforma da infraestrutura do aeroporto do

Município de Guanhães. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.300/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Instituto de Terras de Minas Gerais - Iter - pedido de providências

com vistas à realização de um levantamento discriminatório de terras de propriedade

da Empresa ArcelorMittal Inox Brasil, localizadas nos Municípios de Pingo-d'Água,

Bom Jesus do Galho e Córrego Novo, onde vêm ocorrendo conflitos entre pequenos

produtores rurais e a referida empresa. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.301/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Coordenador do CAO-DH cópia das notas taquigráficas da 14ª

Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 1º/7/2009, e

pedido de providências com vistas à apuração da morte do filho da Sra. Cleunice

Gonçalves da Cruz Alves, ocorrida em Divinópolis.

Nº 4.302/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à

inclusão, na pauta da reunião do Colegiado das Corregedorias dos Órgãos do

Sistema de Defesa Social, debate sobre o conflito ocorrido entre policiais civis e

militares, em 6/5/2009, no " Mega Space", no Município de Santa Luzia, e sobre a

integração das polícias estaduais.

Nº 4.303/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social, ao Comandante-Geral da PMMG, ao

Chefe da Polícia Civil e aos Corregedores da PMMG e da Polícia Civil pedido de

providências para apurar a responsabilidade pelos fatos ocorridos no dia 10/3/2007,
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quando servidores da Polícia Militar teriam, supostamente, cometido atos criminosos

e de improbidade administrativa contra o Sr. Carlos Alberto Simões, Agente da Polícia

Civil. Solicita, ainda, que a Comissão de Direitos Humanos seja informada das

providências que porventura tenham sido tomadas.

Nº 4.304/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para mobiliar e equipar

a Cadeia Pública de Buritis, de forma a possibilitar melhores condições de trabalho

para os agentes penitenciários.

Nº 4.305/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências

para designar mais agentes penitenciários, principalmente do sexo feminino, para a

Cadeia Pública de Buritis.

Nº 4.306/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências com vistas à

nomeação de um Defensor Público para o Município de Buritis. Solicita, ainda, seja

realizado um mutirão de atendimento pelo Grupo de Atuação Estratégica Permanente

na Defesa da População Carcerária junto aos presos da Cadeia Pública de Buritis,

tendo em vista relatos dos familiares apresentados na audiência pública da Comissão

de Direitos Humanos realizada em 8/7/2009.

Nº 4.307/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao representante do Ministério Público em Mariana, ao Corregedor da

Polícia Civil e ao Ouvidor de Polícia cópia das notas taquigráficas da 16ª Reunião

Ordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências para apurar

denúncias feitas pelo Sr. Jorge José da Silva, Agente de Polícia Civil, contra o Cap.

Anderson, desse Município.

Nº 4.308/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG e ao Secretário de Defesa Social

pedido de providências para apurar a conduta do Tenente PM Paulo Roberto, lotado

no Batalhão de Polícia de Eventos, possivelmente envolvido em atos que configuram

crime e improbidade administrativa, ocorridos em 16/5/2009, no Mega Space, no

Município de Santa Luzia. Solicita, ainda, seja determinado o afastamento cautelar do
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referido oficial durante as apurações. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.309/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao CAO do Patrimônio Público cópia das notas taquigráficas da 22ª

Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências

para apurar possíveis irregularidades na conduta de servidor da Prefeitura Municipal

de Pingo-d'Água. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.310/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Corregedor da Polícia Civil cópia das notas taquigráficas da 14ª

Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências com

relação à atuação do Delegado responsável pela apuração da morte do filho da Sra.

Cleunice Gonçalves da Cruz Alves, ocorrida em Divinópolis. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 4.311/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado aos Senadores mineiros pedido de providências para se posicionarem

contrariamente à Proposta de Emenda Constitucional nº 20/1999, em tramitação no

Senado Federal, tendo em vista os argumentos expostos em documentos da

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Associação Brasileira de

Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da

Juventude.

Nº 4.312/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado aos Deputados Federais e aos Senadores mineiros pedido de

providências com vistas à aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº

327/2009, do Deputado Valtenir Pereira, que transfere competência da Justiça

Federal para a Justiça do Trabalho, para processar e julgar crimes contra a

organização do trabalho. Solicita, ainda, seja encaminhado anteprojeto de lei do

Desembargador Antônio Álvares da Silva sobre a competência penal trabalhista.

Nº 4.313/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

formulada ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça manifestação de repúdio à

decisão desse órgão, que absolveu réus de crime de exploração sexual, com a

alegação de que as crianças e adolescentes envolvidas no caso, com idade entre 13
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e 14 anos, eram reconhecidamente prostitutas. (- Distribuídos à Comissão do

Trabalho.)

Nº 4.314/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Presidente da Fundação Nacional do Índio e ao Procurador-Chefe

da Procuradoria da República no Estado cópia das notas taquigráficas da 17ª

Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências

para as questões referentes às demarcações de territórios indígenas no Estado.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Arlen Santiago.

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Adalclever Lopes em que solicita seja formulada manifestação de

pesar pelo falecimento do Sr. Fernando Alberto Diniz, Deputado Federal, ocorrido em

17/7/2009, em São Paulo (SP).

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sebastião Helvécio.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, imprensa. Primeiramente, Sr. Presidente, gostaria de saudar os

nobres colegas e desejar que na retomada dos trabalhos, mais uma vez, nos

dediquemos às causas importantes do povo de Minas Gerais e que possamos

progredir com os bons projetos que tramitam nesta Casa. Assim, quero chamar a

atenção para o projeto que está na pauta, que trata da estatização da Codemig. A

nossa bancada já se posicionou favoravelmente a esse projeto no 1º turno e

continuaremos mantendo essa posição, apesar de desde o início considerarmos que

era preciso uma tramitação mais tranquila para avaliarmos com mais profundidade os

impactos e as repercussões dessa proposição. Mas, no geral, esse projeto em

particular traz um tema que merece reflexão. Somos do PT, de uma tradição política

que sempre defendemos: a capacidade de ação, de intervenção do Estado para
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proteger e garantir os interesses, os serviços e a qualidade de vida do cidadão, por

meio de gestão, atuação e intervenção.

No Brasil, felizmente, estamos - isso também está se sinalizando em todo o mundo

- saindo de uma crise que poderíamos muito bem caracterizar como a crise da noção

do Estado mínimo. Trata-se de uma noção que encontrou em nosso país, em Minas

Gerais e nesta Casa adeptos fervorosos. Mas é interessante também observar que

no Brasil e lá fora, principalmente, ficou evidente que, quando a crise se estabelece,

acorrem ao Estado para pedir proteção. Esse mesmo Estado que muitos defendiam e

ainda defendem que seja o Estado mínimo. Então, pedem socorro ao Estado para

que faça a intervenção necessária. Assistimos ao investimento de somas fabulosas

de recursos em todo o mundo para socorrer empresas capitalistas em crise. Portanto,

se há uma lição que podemos tirar dessa crise, é que o Estado recupera a sua

legitimidade, a compreensão de que é preciso ter instrumentos capazes e eficientes

para não só normatizar e regular a economia e a vida social, mas, principalmente,

para atuar, intervir e arbitrar em muitas medidas e situações, como a que a crise

trouxe.

O sistema financeiro ficou mais em evidência, mas sabemos que a crise alcançou

praticamente todos os setores econômicos e sociais. Estamos sofrendo menos aqui,

no Brasil, e certamente sairemos primeiro da crise - como estamos saindo - em

comparação à maioria dos outros países, porque tivemos uma política econômica e

uma ação que fortaleceram o Estado brasileiro desde o primeiro momento do governo

Lula. Não estivesse o Estado brasileiro forte e habilitado o suficiente para fazer

intervenções na economia ao longo dos últimos anos, certamente o estrago seria

muito maior e mais prejudicial ao nosso povo.

Sr. Presidente, gostaria de apresentar aos nossos colegas e ao público que nos

acompanha pela TV Assembleia duas ações pioneiras em Minas Gerais que podem

crescer - e defendemos que cresçam. Durante o recesso, participamos do

lançamento de dois bancos comunitários. O primeiro deles ocorreu na cidade de

Chapada Gaúcha, onde foi criado o Banco Comunitário Chapadense e lançada esta

moeda que apresentamos neste momento, a moeda vereda, de circulação local, por

meio de um processo totalmente legalizado, institucionalizado e oficializado, como o
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apoio da Fundação Banco do Brasil, da Diretoria de Menor Renda do Banco do Brasil

e do Banco Central. A experiência de sucesso do Banco Palmas nasceu no Ceará e é

reconhecida hoje além das fronteiras brasileiras. O outro banco foi lançado na cidade

de Uruana, o Banco Comunitário Sussuarana, com a moeda local que apresentamos

neste momento, a uruana.

Esperamos que essas duas iniciativas também tenham sucesso, a exemplo do

Banco Palmas, e que haja dinamização da economia local, promovida pela atuação

dos bancos comunitários e a instituição das moedas locais. Essas comunidades vêm

compor o esforço, o apoio, o fortalecimento e a promoção do que se convencionou

chamar de economia solidária. É uma alternativa que valoriza a cooperação, o

associativismo, a organização social e aponta para a necessidade de implantar, nos

pequenos Municípios e nas pequenas comunidades, ações convergentes, sinérgicas,

que organizem arranjos produtivos locais a partir das vocações regionais e utilizem a

capacidade, a cultura, os saberes e os fazeres daquela comunidade, para auxiliar a

promoção do desenvolvimento sustentável e a dinamização econômica.

Estamos falando de duas cidades do Noroeste de Minas Gerais, na Bacia do Rio

Urucuia, que estão no âmbito de um projeto já antigo, iniciado em 2000 ainda. Trata-

se de um programa de desenvolvimento sustentável da Bacia do Rio Urucuia, que

criou novas institucionalidades; o Banco Comunitário Chapadense, em Chapada

Gaúcha, com a moeda vereda, uma moeda social, comunitária, de circulação local; e

o Banco Sussuarana, com a moeda uruana, na cidade de Uruana de Minas.

Esperamos que essas comunidades possam efetivamente, como aconteceu até

aqui, assumir a gestão, o controle e a mobilização social para que essas iniciativas se

afirmem e possam fazer, por meio da valorização e do uso sistemático da moeda

local, com que as divisas, que nas pequenas comunidades são poucas, não fujam da

economia local. A circulação das moedas locais tem este objetivo principal: garantir

que os recursos, que as divisas locais circulem na própria comunidade, valorizando

os produtos e a economia locais e dinamizando os pequenos empreendimentos

solidários de cada uma dessas comunidades. Esperamos que essas experiências

sejam positivas e que possam ser ampliadas para as demais comunidades do Vale

do Urucuia, apoiando os artesãos, os agricultores familiares, os pequenos
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empreendimentos locais, principalmente os das cadeias produtivas que estão no

âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Urucuia,

capitaneado há muitos anos pelo apoio da Fundação Banco do Brasil, do Ministério

do Desenvolvimento Social, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério

da Integração, da Embrapa, do Sebrae, do Programa de Desenvolvimento Regional

Sustentável do Banco do Brasil, que envolve as cadeias do turismo, da fruticultura e

de frutos do cerrado, da mandiocultura, da apicultura e, agora mais recentemente, do

leite.

Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez gostaríamos de apresentar a vocês

principalmente a moeda vereda pelo simbolismo que tem para as nossas Minas

Gerais, pelo simbolismo regional para a Bacia do Rio Urucuia, que é uma das

principais, ao lado da Bacia do Rio Paracatu, contribuintes da margem esquerda da

Bacia do São Francisco. Além disso, queremos celebrar os avanços, as conquistas

para o desenvolvimento sustentável e regional da Bacia do Rio Urucuia.

Quero saudar aqui também nesta fala, Sr. Presidente, o trabalho pioneiro, meritório

da Agência de Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Bacia do Rio Urucuia,

popularmente conhecida como Vale do Urucuia, que tem coordenado essas

iniciativas ao longo do tempo.

Saudamos também a Coopabase, uma nova institucionalidade que agora vem

compor esse esforço e coroar a organização dos pequenos produtores, dos

agricultores familiares do Vale do Urucuia, que é a cooperativa Coopabase. Ela

trabalhará principalmente no apoio ao artesanato, à fruticultura, à fruticultura do

cerrado, ao extrativismo dos frutos do cerrado, à cadeia do mel e da mandioca,

adicionando valor a esses produtos e auxiliando a sua comercialização.

Queremos anunciar que agora daremos início, no Vale do Urucuia, junto à

Codevasf, com recurso do Ministério da Integração Nacional, a um processo do

Programa Nacional de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco. Trata-se da

implantação e execução de 13 mil barraginhas, as microbarragens, a fim de garantir

que as águas da Bacia do Rio Urucuia, que chegam ao São Francisco, aumentem o

volume e, antes de chegar ao São Francisco, sejam disponibilizadas com qualidade e

quantidade suficiente para garantir a produção local. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Agradecemos a oportunidade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, ilustres

colegas Deputados e Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, público

presente, primeiramente quero cumprimentar a todos pelo retorno ao trabalho

parlamentar aqui, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cumprimento também

os trabalhadores da imprensa presente. Hoje tivemos uma boa notícia. O Secretário

de Comunicação Social do Governo do Estado recebeu a Comissão Pró-Conferência

Nacional de Comunicação e comprometeu-se a realizar a Conferência Estadual de

Comunicação. Sem dúvida nenhuma, trata-se de uma boa notícia para os

comunicadores do Estado, a realização da Conferência Estadual de Comunicação,

preparatória para a Conferência Nacional de Comunicação.

No retorno ao trabalho legislativo, quero falar de boas coisas, de boas notícias.

Venho manifestar, mais uma vez, a alegria de ter participado da recepção, da visita

do nosso Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na última sexta-feira, dia

31 de julho, a Belo Horizonte. Ele veio acompanhado dos Ministros do

Desenvolvimento Social, Patrus Ananias; do Trabalho; do Turismo; e também do

Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce.

O Presidente Lula fez questão de vir a Belo Horizonte para a formatura da primeira

turma do programa do Plano Setorial de Qualificação Profissional, para beneficiários

do Bolsa-Família, o Planseq Bolsa-Família. Trata-se de um programa destinado aos

beneficiários do Bolsa-Família e que visa dar-lhes formação profissional, qualificação.

Na primeira turma do Planseq de Minas Gerais, formaram-se 457 alunos das cidades

de Belo Horizonte, Betim, Florestal, Matozinhos, Rio Acima, Rio Manso e Nova Lima.

Estão ainda em fase de estudo, somente da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

mais 746 alunos.

O Planseq Bolsa-Família é uma ação coordenada pelo Ministério de

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e que tem à frente o grande Ministro

mineiro, Patrus Ananias, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. O Planseq tem

como meta qualificar 172 mil beneficiários do Bolsa-Família em todo o País, sendo

146 mil na área da construção civil, e 25 mil na área do turismo. Aqui em Minas a
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primeira turma que se formou foi da área da construção civil. Formaram-se pedreiros,

pintores. E o que chamava a atenção no ato de entrega dos diplomas era a grande

presença feminina. Eram mulheres que são arrimo de família e que hoje, beneficiárias

do Bolsa-Família, passam a ter uma perspectiva diferenciada, uma perspectiva de

formação profissional para inserção no mercado de trabalho.

Considero que esse programa de inclusão social promovido pelo Bolsa-Família,

sem dúvida nenhuma, é o maior programa de inclusão social em curso no País, que

tem promovido o combate à pobreza e à exclusão social. O Bolsa-Família, em um

primeiro momento, recebeu muita crítica e muita resistência por parte daqueles que

não tinham a compreensão do que significava fazer a inclusão social por meio de

programas como esse. Muitos criticam o Bolsa-Família como se fosse um programa

assistencialista. O Presidente Lula, no ato da entrega dos diplomas, mostrava que o

Bolsa-Família é uma oportunidade nova que se dá às pessoas que estão abaixo da

linha de pobreza com o objetivo de que elas passem a ter condições de sobrevivência

e ascendam socialmente.

No ato da diplomação, por exemplo, o Presidente Lula fez uma homenagem

especial a uma pedreira que se formou na primeira turma aqui de Minas Gerais. Era

uma dona de casa, beneficiária do Bolsa-Família, que recebia R$85,00 de ajuda

mensal para criar dois filhos menores. Por meio dessa qualificação profissional, fez

um curso de pedreira, formou-se pedreira e já recebeu sua Carteira de Trabalho

assinada pela Construtora Líder. Então, essa senhora, essa dona de casa, essa

mulher, que é arrimo de família, deixa de receber hoje R$85,00 do Bolsa-Família e

passa a ter a carteira assinada como meio oficial pedreiro e um salário de R$616,00,

mostrando que quando se dá oportunidade às pessoas de se formarem, elas

ascenderão socialmente.

Foi uma belíssima atividade. O Presidente Lula mostrou-se muito emocionado no

evento porque ele representa um aspecto da política pública brasileira que há muito

havia sido esquecido. O Brasil tem a marca, desde os últimos 40 anos, de forte

crescimento econômico, mas que jamais veio acompanhado da inclusão social. O

Presidente Lula, quando assumiu o governo do Brasil em 2002, não deixou de se

despreocupar, não deixou de lado a política econômica, a política do crescimento
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econômico do Brasil, mas deixou claro que de nada adianta promover o crescimento

econômico se não for promovida a inclusão social de trabalhadores e trabalhadoras.

Não é em vão que os programas de inclusão social do Brasil - como o Bolsa-Família,

a erradicação do trabalho infantil, entre outros - receberam, somente em 2008,

investimentos de R$33.000.000.000,00. Então, consideramos que esse Planseq, que

essa qualificação profissional para os beneficiários, seja uma nova sistemática que o

Brasil passa a adotar: a de preparar pessoas para o mercado de trabalho. Isso é

importante porque possibilita para o setor produtivo brasileiro, para o mercado de

trabalho brasileiro, pessoas mais qualificadas para trabalhar e gerar renda e emprego

para o Brasil.

O Presidente Lula também chamava a atenção para o fato de o Bolsa-Família ser

um mecanismo que faz circular o dinheiro no mercado brasileiro, fortalecendo o

mercado interno e o consumo e, consequentemente, o volume de vendas, além de,

especialmente, o padrão de vida das famílias brasileiras. Esse programa é de

fundamental importância para os atuais beneficiários do Bolsa-Família. É importante

explicarmos às pessoas que a ação nacional de qualificação e inserção profissional

para os beneficiários do Bolsa-Família, o chamado Plano Setorial de Qualificação -

Planseq Bolsa-Família -, está direcionada àqueles que fazem parte do Bolsa-Família.

Neste primeiro momento, esse Plano está voltado para a formação na área da

construção civil e turismo, muito em sintonia com a necessidade atual do Brasil de

formar pessoas habilitadas e capacitadas para dar continuação e fazer avançar as

obras do PAC, que está em curso hoje no País.

As pessoas que quiserem participar do Planseq podem fazer diversos cursos, como

de pintor, armador e montador, carpinteiro, azulejista, encanador, mestre de obras,

auxiliar de escritório, eletricista, pedreiro, reparador, almoxarife, gessista, desenhista,

projetista e operador de trator. Elas podem procurar o Sine de sua cidade, a

Secretaria de Desenvolvimento Social do seu Município, os Centros de Referência de

Ação Social - Cras - ou as chamadas Casas das Famílias. Em alguns Municípios

encontramos os Cras, em outros a Casa das Famílias.

É importante referendar esse tipo de política incursa no Brasil porque precisamos,

acima de tudo, enfrentar a grande desigualdade social ainda vigente neste país. Esse
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enfrentamento é necessário. Recentemente, o Prof. Marco Aurélio Weissheimer

lançou importante obra, denominada “Bolsa-Família: avanços, limites e possibilidades

do programa que está transformando a vida de milhões de famílias no Brasil”.

Recomendo a leitura dessa importante obra, principalmente para que possamos

combater o preconceito que ainda vigora em alguns setores da sociedade brasileira.

Refiro-me àquilo que o Presidente Lula muito bem disse em seu pronunciamento

durante a formatura. Ele falou sobre a ignorância de alguns, sobre a imbecilidade

daqueles que insistem em não compreender a importância de programas de inclusão

social, como é o Bolsa-Família, e, agora, sua extensão com a formação e a

qualificação profissional. O Presidente Lula lembrava como as pessoas ainda têm

resistência em compreender a importância desse tipo de programa.

Devemos compreender, conforme diz o Prof. Marco Aurélio, que no Brasil os 10%

mais ricos da população são donos de 46% do total da renda nacional, enquanto os

outros cerca de 50% mais pobres, ou seja, 87 milhões de pessoas, ficam com apenas

13,3% do total da renda nacional. Temos 14,6 milhões de analfabetos e, pelo menos,

30 milhões de analfabetos funcionais, aqueles que sabem escrever seus nomes, mas

que não sabem ler bem. Menos de 70% da população de 7 a 14 anos que frequenta a

escola conclui o ensino fundamental. Apenas 22% da população da faixa de 18 a 25

anos terminou o ensino médio. Os negros são 47,3% da população brasileira, mas

correspondem a 66% do total de pobres.

Por isso é importante, cada dia mais, aplicarmos mais na inclusão social, na área

do desenvolvimento social. Nesse aspecto, o Ministro Patrus Ananias tem feito um

excelente trabalho, de grande dinamismo e vigor, à frente do Ministério de

Desenvolvimento Social. Isso tem contribuído, em muito, para reduzir a pobreza no

País. O Parlamento brasileiro, as Câmaras Municipais, a Assembleia Legislativa, a

Câmara Federal e o Senado Federal, tem de ganhar o seu precioso tempo discutindo

questões como essas, voltadas para os interesses do povo, e não ficar discutindo

interesses menores e eleitoreiros que hoje têm pautado tanto a Câmara Federal e o

Senado Federal da República, especialmente por aqueles que durante anos

governaram este País e nunca olharam para os pobres. Eles, hoje, morrem de medo

de que o Presidente Lula, em 2010, dê prosseguimento a esse projeto de
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desenvolvimento nacional, com inclusão social.

Nesta oportunidade, eu quero parabenizar o Presidente Lula por mais essa visita a

Minas Gerais. E, de forma muito especial, eu quero parabenizar o nosso Ministro

Patrus Ananias por mais esse importante passo na inclusão social fazendo a

formação profissional dos beneficiários do Bolsa-Família.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Deputados,

Deputadas, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia e servidores,

gostaria de tratar da retomada dos trabalhos legislativos deste semestre e da agenda

que está colocada para esta Casa. Inicio referindo-me à nosso companheiro,

Deputado Almir Paraca, em relação à importância da aprovação das alterações no

Código Florestal de Minas Gerais.

É muito importante que Minas Gerais tenha uma lei que, de fato, proteja a nossa

mata nativa e promova o desenvolvimento com respeito ambiental. Não é possível,

hoje, haver fundamentalismo de um lado nem de outro. O desenvolvimento a

qualquer custo é nefasto para a população no curto, médio e longo prazo,

principalmente. É fundamental garantir a nossa biodiversidade, as nossas nascentes,

o ar que respiramos e a água que tomamos. Então qualquer modelo de

desenvolvimento deve levar muito em conta a questão ambiental. É importante a

adoção do cronograma de redução progressiva de utilização de mata nativa como

fonte energética primária, bem como a efetivação do rastreamento eletrônico.

Sr. Presidente, a outra questão, colocada para todos nós, - às vezes esse é um

assunto que passa ao largo da preocupação de muitos - refere-se aos inúmeros

projetos de lei apresentados pelos Deputados e Deputadas, projetos que, muitas

vezes, por uma incompreensão do gestor, pelo receio do aumento de despesa, ficam

paralisados em sua tramitação nesta Casa Legislativa.

É importante - tenho a certeza de que falo também em nome dos Deputados do PT,

do PCdoB, e talvez de todos os partidos - notar que, sempre que se ouve falar de

prioridades do trabalho legislativo, só aparecem projetos do governo, do Executivo,

até mesmo nessa retomada. Precisamos falar, sim, dos projetos do Executivo, como
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esse que altera o nosso Código Florestal, mas também devemos mencionar projetos

importantes originários de Deputadas e de Deputados desta Casa. Eu mesmo tenho

uma série de projetos que atualizam toda a legislação da política de assistência social

no Estado de Minas Gerais. A legislação da política pública de assistência em Minas

é de 1996. De lá para cá aconteceram inúmeras transformações, inúmeros

programas foram criados, como a Política Nacional de Assistência Social, a

implantação do Sistema Único da Assistência Social - Suas -, a unificação dos

programas de transferência de renda. Há um clamor dos militantes da assistência

social, que, neste ano, realizam mais uma conferência estadual, para normatizar,

para legalizar, para regulamentar os benefícios que estão hoje em curso no País com

a ação efetiva do governo Lula e do Ministro Patrus Ananias. Portanto, é muito

importante que aprovemos essa legislação atualizada para a assistência social, assim

como outras leis importantes, outros projetos de Deputadas e Deputados.

Exponho aqui um ponto para a nossa reflexão: ao acertarmos politicamente a

agenda legislativa do semestre, devemos também acertar as prioridades temáticas

apresentadas por todas as Deputadas e por todos os Deputados desta Casa.

Outro ponto importante - fico à vontade para falar sobre isso porque sou Deputado

da Oposição, mas sei que direi aqui uma coisa que todo Deputado da base do

governo quer dizer também e que, às vezes, diz somente no cafezinho -: é preciso

começar a fazer o pagamento das emendas parlamentares. Os Deputados têm a

prerrogativa de apresentar as emendas que atendem os Municípios, que atendem as

regiões. Não consigo compreender por que o mecanismo de pagamento de emenda

parlamentar, Deputado Wander Borges, não segue o cronograma da execução média

dos outros programas e iniciativas do governo do Estado. Considero muito

importantes algumas ações, e eu mesmo tenho emendas de implantação de Cras,

ações na área da criança e do adolescente, na recuperação de estradas, na

implantação de equipamentos na área de esporte, de lazer e de cultura.

Sabemos que a execução orçamentária do primeiro semestre ficou aquém da

média ideal. Esse monitoramento, do qual participei ativamente, é feito pela

Assembleia em conjunto com a sociedade. Praticamente metade das ações do

governo vinculadas aos projetos estruturadores têm hoje uma execução orçamentária
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baixíssima, mas outras ações estão mais adiantadas. É importante também que este

semestre seja de apoio aos Prefeitos, de apoio aos Municípios, que enfrentaram e

enfrentam uma grave crise econômica que tem um impacto ainda maior no Estado de

Minas Gerais, que ainda tem uma economia quase que colonial. Basicamente 54%

das nossas exportações são de café e minério de ferro, e, o pior, sem agregação de

valor, o que impactou a nossa economia. Portanto, é importante também que todas

essas ações que dizem respeito aos Municípios de Minas Gerais sejam agilizadas.

Outro aspecto importante diz respeito ao Orçamento e à revisão do Plano

Plurianual, que faremos em outubro e novembro nesta Casa. Neste semestre a

Assembleia aprovará o Orçamento e a revisão para o último ano do governo Aécio

Neves. É importante que nos debrucemos de maneira muito detalhada e metódica

sobre os 57 projetos estruturadores do governo do Estado, passemos um verdadeiro

pente fino sobre o conjunto das ações realizadas e avaliemos as que precisam de

maior reforço orçamentário, para que as metas previstas nas legislações

orçamentárias sejam efetivamente cumpridas. E é importante que façamos isso

novamente com o conjunto da sociedade, seguindo o trabalho que realizamos com as

Comissões de Fiscalização Financeira e de Participação Popular, esta presidida por

mim. Ressalto novamente a importância disso tudo: vamos votar, repito, o último

Orçamento do governo Aécio Neves.

Outra iniciativa institucional muito importante para este segundo semestre é o

Parlamento Jovem, que a Assembleia realiza desde 2004 por uma parceria entre a

PUC Minas e a Comissão de Participação Popular. Neste semestre teremos mais

uma edição do Parlamento Jovem, apontando para a sua interiorização no ano que

vem. Precisamos motivar, mobilizar, suscitar o debate político e sobre as políticas

públicas no meio da nossa juventude, lembrando que há 50 milhões de jovens em

nosso país. Também estaremos atentos ao cumprimento da legislação estadual de

minha autoria, votada por esta Casa e sancionada pelo Governador Aécio, que trata

da política da juventude no Estado de Minas Gerais. O Parlamento Jovem é um

mecanismo muito eficiente de mobilização dos jovens, uma experiência que deu certo

em BH e cuja interiorização a Assembleia começa a preparar agora.

Realizaremos também nesta Casa ciclos de debate e seminários legislativos
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relevantes. Já no final do agosto, por exemplo, um ciclo de debates vai recuperar os

30 anos de luta pela anistia em nosso país; teremos também um seminário para tratar

da importância das políticas de esporte para a infância e a adolescência. Ou seja,

será um semestre legislativo de muito trabalho, e esperamos que a sociedade de fato

colabore, contribua conosco e participe efetivamente de cada evento, iniciativa e

projeto. Mas manifesto aqui essa preocupação principal: que agilizemos,

estabelecendo prioridades e considerando uma hierarquia, projetos de lei que versem

sobre matérias importantes para o Estado.

No tempo que me resta, Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar a nossa

imensa alegria com as boas notícias e boas iniciativas para o Estado e para o País

trazidas na última sexta-feira pelo Presidente Lula e pelo querido Ministro Patrus

Ananias. Em ano de pleno enfrentamento de uma crise econômica sem precedentes,

o governo federal não segue a receita clássica dos segmentos conservadores e

tradicionais, que nesses momentos sempre apelam para a tesoura no investimento

social, o corte nos gastos nessa área. Ao contrário, o Presidente Lula e o Ministro

Patrus vieram a Minas Gerais anunciar a correção do valor destinado ao programa

Bolsa-Família em índices até superiores ao Índice de Preços ao Consumidor, com um

reajuste de praticamente 10% na renda transferida e com a ampliação do programa,

neste ano, para milhares de famílias, mostrando que a melhor forma de enfrentar a

crise é exatamente redistribuir a renda.

Existe a preocupação de o Bolsa-Família não ser um fim em si mesmo, mas um

instrumento de promoção e de estímulo para que as famílias caminhem com as suas

próprias pernas e de maneira autônoma. Assim, a formatura de centenas de futuros

trabalhadores no PAC, qualificados pelo governo federal, atesta a combinação de

transferência de renda com condicionalidade. As crianças estão na escola e

vacinadas e também há as iniciativas de qualificação profissional e de inclusão

produtiva para as famílias que hoje são beneficiárias do Bolsa-Família, o maior

programa de transferência de renda. Não tenho dúvida em dizer que esse é o maior e

melhor programa de transferência de renda já existente no País, que hoje dá exemplo

ao mundo inteiro com o conjunto das suas políticas sociais.

Concluindo, também neste segundo semestre, Sr. Presidente, será efetivada uma
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grande conquista para a área de segurança alimentar e nutricional e para a

agricultura familiar em Minas Gerais e no Brasil. Trata-se da obrigatoriedade, a partir

deste semestre, de no mínimo 30% do gasto com a alimentação escolar ser

destinado à aquisição de produtos da agricultura familiar, estimulando-a, distribuindo

a renda, ativando as economias locais e melhorando a qualidade nutricional de

crianças e jovens, inclusive do ensino médio, cobertas pelo Programa Nacional de

Alimentação Escolar.

Portanto, parabéns, Presidente Lula, parabéns, Ministro Patrus Ananias, pelas

iniciativas que resgatam a dignidade do cidadão em Minas e em nosso país. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, demais Deputados, quero fazer uma

saudação neste retorno para mais um semestre de trabalho e trazer um assunto que

já é objeto de discussão nesta Casa: a BR-381. Infelizmente, temos que voltar a esta

tribuna para cobrar do governo, através do Ministério dos Transportes e do DNIT, o

cumprimento das promessas feitas, que incluem até a instalação de radares ao longo

do trecho de Belo Horizonte a João Monlevade. Naquela época, numa audiência com

o Ministro dos Transportes e com o pessoal do DNIT, ficou acertado que, num prazo

de 30, 40 dias, estariam ali os radares, na tentativa de diminuir a velocidade dos

veículos e dar mais segurança e comodidade aos motoristas que transitam pela BR-

381.

Infelizmente, a carnificina continua. Hoje mesmo já tivemos mais um acidente na

BR-381, no trecho citado por nós desde o início deste ano. Diga-se de passagem,

falaram que os projetos estariam prontos, e não há projeto pronto. Precisamos exigir

que o governo federal tome as providências para elaborar esses projetos, para que

possamos vislumbrar, num futuro bem próximo, essas obras, que são de vital

importância não só para Minas Gerais, mas para o Brasil. E que elas diminuam o

número de mortes ali.

É claro que sabemos que alguns acidentes acontecem também por imprudência

dos motoristas, mas o que mais nos chama a atenção é que os trechos onde ocorrem
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os acidentes são os mesmos, demonstrando claramente que os imprudentes são

imprudentes naqueles trechos e não o são em outros.

Então, temos um traçado geométrico ultrapassado. O número de veículos,

sobretudo de ônibus e caminhões, cresce cada vez mais neste país, fazendo com

que aquela rodovia seja hoje uma rodovia urbana. Se há algum acidente, ficamos

duas, três, quatro, cinco horas parados na BR-381, como aconteceu na semana

próxima passada. Infelizmente, ocorre diariamente uma grande quantidade de

acidentes, muitos deles com vítimas fatais.

Outro assunto que me traz a esta tribuna é a questão das prefeituras. A redução do

IPI promovida pelo governo trouxe, na sua ponta, um aumento na venda de alguns

produtos, principalmente de veículos automotivos. Todavia, na outra ponta, com o

imposto de renda, essa redução do IPI, que faz parte do Fundo de Participação dos

Municípios - FPM -, está deixando as prefeituras com uma arrecadação abaixo da

projetada no Orçamento do ano passado. A redução está atingindo 10%, 15% e, em

algumas prefeituras, chega a 20%, 30%. Como cumprir um orçamento e levar

investimentos e benefícios às populações desses Municípios, se as prefeituras são as

principais prejudicadas com a ação do governo? A compensação que houve ainda

não gerou o resultado necessário para que se equilibrassem as receitas das

prefeituras. Isso tem de ser novamente discutido, a fim de que as prefeituras

alcancem o seu reequilíbrio econômico-financeiro e cumpram plenamente os seus

orçamentos.

Na semana passada, estive no congresso da nova central sindical. A questão dos

aposentados e pensionistas deste país era um dos assuntos sobre os quais não

paravam de falar. Realmente é uma situação que tem de ser reavaliada. Quem

aposentou com oito, quatro, três salários mínimos, daqui a pouco, receberá menos de

um. Por quê? É muito simples avaliarmos isso. Se corrigimos o salário mínimo a 10%,

de R$400,00 passará para R$440,00. Se pegarmos como exemplo um aposentado e

corrigirmos os dois salários mínimos - R$800,00 - que ganha apenas pela inflação a

2% ou 3%, haverá um acréscimo de R$10,00 ou R$12,00. O que acontece ao longo

dos anos? Um salário está se aproximando do outro não para a melhora exclusiva do

salário mínimo, mas para a redução permanente do salário dos aposentados e



____________________________________________________________________________
77

pensionistas. Essa avaliação tem de ser feita. Não basta apenas fazer a correção

monetária com os índices inflacionários, seja o IGP-DI, o INPC, ou qualquer outro

índice governamental. Realmente é preciso fazer a correção com aumento real, ou

seja, acima dos índices inflacionários, para que o aposentado e o pensionista não

fiquem tão prejudicados. Hoje esse pessoal gasta aproximadamente 50% da sua

remuneração na busca de remédios - aliás, remédios esses que não são cobertos

pela caminhada, sobretudo dentro do SUS. Muitos desses remédios colocados à

disposição ou receitados pelos médicos não fazem parte da lista básica do SUS.

Então o coitado do aposentado, que se aposenta com o sonho de ter uma vida

melhor e, após anos e anos trabalhados, gozar realmente de serenidade e

tranquilidade no fim da vida, acaba vivendo um martírio permanente de sobrevivência.

Essa questão tem de ser discutida pelo governo federal, ou seja, essa discussão tem

de ser feita no País. É preciso fazer a reavaliação das aposentadorias e das pensões

dos nossos companheiros de cima a baixo, para não vermos, cada dia mais,

aposentados e pensionistas morrendo à míngua. Sr. Presidente, obrigado pela

oportunidade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Inicialmente, gostaria de saudar a todos e a todas. O

problema da gripe suína tem chamado minha atenção. Trata-se de uma grande

preocupação da população não só de Minas Gerais, mas do Brasil e do mundo. A

preocupação torna-se ainda maior porque sabemos que neste Estado o sistema de

saúde está um caos. O governo tem um déficit de bilhões e bilhões na área da saúde,

pois não aplica os 12%, como manda a legislação. Além disso, há vários

questionamentos quanto à postura do Secretário de Saúde frente a essa situação.

Aliás, aproveito a oportunidade para cobrar dele sua responsabilidade. Infelizmente,

ele não tem humildade nem para atender os seus próprios colegas desta Casa, nem

mesmo os próprios Deputados da base do governo. Os Deputados do mesmo partido

do Secretário de Saúde não conseguem agendar com ele uma conversa com o intuito

de levar as reivindicações de suas bases eleitorais e de suas regiões. Os Deputados

não conseguem ser atendidos pelo Secretário. Quantas e quantas vezes vimos

Deputados nos corredores desta Casa reclamando do posicionamento do Secretário
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de Saúde!

Nunca utilizei a tribuna da Assembleia para falar de questão pessoal, não é o nosso

objetivo, mas é uma questão política seriíssima a conduta do Secretário de Saúde.

Parece-me que ele está muito mais preocupado com o processo eleitoral, em fazer

campanha, do que com a saúde no Estado. Então, deixo o nosso questionamento ao

Secretário e a nossa preocupação com essa situação.

O problema da gripe suína foi manchete nos principais jornais da cidade. O jornal

“O Tempo” mencionou que o sistema de saúde não está preparado para a pandemia:

“Gripe suína - sistema de saúde apresenta falhas no combate à doença. As duas

mortes suspeitas de gripe suína em Minas Gerais demonstram que o sistema de

saúde não está preparado para a epidemia. Os pacientes demoraram dias para

serem atendidos e não conseguiram vagas nos hospitais de referência”.

Essa é a nossa grande preocupação. Gostaria até de uma justificativa do próprio

Governador, que adiou a volta às aulas para o dia 10, com o objetivo de dar uma

preparação, um treinamento aos professores para receberem os alunos. Ontem, que

deveria ser o primeiro dia de aula, sabe qual foi a preparação? Nenhuma. As portas

das escolas do Estado de Minas Gerais estavam fechadas. Os professores que foram

até a escola tiveram de voltar para casa porque as escolas estavam fechadas. Os

professores não tiveram nenhum processo de treinamento e de preparação quanto ao

problema da gripe suína, motivo inicial para se adiarem as aulas. O que aconteceu

não foi um adiamento das aulas por causa da gripe suína, mas um prolongamento

das férias, porque os professores, até o momento, não passaram por nenhum

processo de preparação.

Deixamos o nosso questionamento e a indignação, minha e de vários colegas desta

Casa, em relação à postura do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde.

Infelizmente, somos obrigados a ocupar esta tribuna para cobrar um posicionamento

de um colega que, aliás, é parlamentar, mas que não tem humildade de receber os

seus próprios colegas Deputados para ouvir reivindicações, reclamações e o clamor

do povo.

As preocupações na área da saúde são muitas. A propósito, encontra-se presente

nosso companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão, que é médico e que reconhece
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a aflição do povo no que diz respeito às demandas na área de saúde.

Lamentavelmente, o Secretário de Saúde não dá resposta à altura à população de

Minas Gerais. Mais uma vez, cobramos uma postura do Sr. Marcus Pestana,

Secretário de Saúde, e também do Sr. Aécio Neves, Governador de Minas Gerais,

em relação a essa questão. Peço que, no restante desta semana, as regionais se

mobilizem e garantam a preparação para que os professores possam receber

milhares e milhares de alunos em todo o Estado.

Uma outra preocupação que também gostaria de compartilhar relaciona-se a uma

grande reivindicação não só da população do Triângulo Mineiro, mas também de

outras regiões do Estado, como o Norte e o Leste. Trata-se do posicionamento do

governo em relação à centralização do serviço de impressão da Carteira Nacional de

Habilitação - CNH -, pois desativaram as regionais que confeccionavam essa

Carteira. Houve desativação das gráficas no interior, como em Uberlândia, no

Triângulo Mineiro. Está havendo uma grande preocupação por parte da população,

pois demora-se atualmente mais de 90 dias para adquirir a CNH, aliás há muitas

pessoas perdendo o emprego em virtude disso. Quero parabenizar os programas

locais, o Potinho, do programa Chumbo Grosso; o Amarildo Maciel, do Linha Dura, e

o Sr. Marcos Maracanã, do Balanço Geral, que cobram permanentemente isso.

Cobramos também um posicionamento do governo do Estado em relação à

confecção dessas Carteiras, que não estão sendo mais confeccionadas em

Uberlândia, e sim em Belo Horizonte. Isso está demorando mais de 45 dias, leva até

90 dias para o documento ficar pronto. Então, está havendo uma grande insatisfação

por parte da população. De acordo com as informações da imprensa local, 8 mil

CNHs eram emitidas por semana em Uberlândia. Solicitamos então a imediata volta

da confecção dessas Carteiras em todas as regionais do Estado e, de forma muito

especial, em Uberlândia, onde está havendo muitos transtornos. Aliás, tenho aqui

matéria dos jornais que falam que motoristas esperam cerca de 40 dias para obter o

documento de habilitação. Essa é uma matéria do jornal “Correio”, que diz que,

segundo o Detran-MG, o atraso foi gerado por mudanças na base de identificação. Às

vezes fazemos mudanças e sempre queremos mudar para melhor. Infelizmente, em

Minas Gerais é o contrário, está mudando para pior. Em vez de melhorar o sistema,
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garantir a informatização, um controle maior e agilidade, em Minas Gerais as

mudanças são para pior. A Carteira, que era entregue rapidamente, atualmente

demora de 40 a 90 dias para ficar pronta. Então, solicitamos a imediata volta da

confecção da CNH em Uberlândia e em todas as regionais do Estado.

Em virtude disso, apresentamos requerimento em que solicitamos ao Dr. Oliveira

Santiago Maciel, Chefe do Detran-MG, a imediata volta da impressão da CNH em

Uberlândia e em todas as regionais. Estamos aguardando isso. Aliás, há várias

matérias sobre essa questão nos jornais.

Um outro ponto que gostaria de abordar rapidamente refere-se à campanha pela

revisão humanitária das tarifas da Copasa. A caravana dessa empresa está

percorrendo vários Municípios de Minas Gerais. Hoje no avião peguei o “Jornal da

Manhã”, que mostra que os Vereadores e a população de Uberaba estão revoltados

com o reajuste de 20,4% nas tarifas de água e esgoto naquela cidade. Gostaria de

dizer que esse reajuste feito por meio do decreto do Prefeito Anderson Adauto é

ilegal, é inconstitucional. Aliás, já entramos com uma representação no Ministério

Público em relação a possíveis reajustes, pois em Uberaba não há agência. Não foi

criada uma agência lá e ainda não fazem parte da agência que foi criada em nível

estadual, pois esta ainda não está pronta. Só poderia haver uma agência se a

Prefeitura encaminhasse a planilha de custos para uma agência analisar se há ou

não necessidade de aumentar mais de 20% da conta de água em Uberaba. Esse

reajuste é ilegal. Já entramos com uma ação no Ministério Público e esperamos um

posicionamento da Justiça. Lá não é Copasa, é um departamento municipal, que está

obrigado a obedecer a Lei nº 11.445, de 2007. O aumento da conta de água em

Uberaba é ilegal, e estamos cobrando providências do Poder Judiciário local.

Encaminharemos mais representações e apresentaremos documentos e provas para

demonstrar que o Prefeito Anderson Adauto não poderia, de maneira alguma, solicitar

esse aumento ilegal de mais de 20% por decreto.

Termino agradecendo à Mesa e dizendo que a caravana da Copasa estará

percorrendo todas as regiões do Estado. Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, reformando despacho anterior, determina seja o Requerimento nº

4.138/2009 distribuído à Comissão de Administração Pública, em razão da natureza

da matéria, e encaminha o referido requerimento, nos termos do inciso III do art. 103

do Regimento Interno, à Comissão de Administração Pública, para deliberação.

Mesa da Assembleia, 4 de agosto de 2009.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 4.314/2009, da Comissão

de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arlen Santiago, solicitando a retirada

de tramitação do Projeto de Lei nº 367/2007. A Presidência defere o requerimento de

conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o

projeto.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da Execução das Penas no

Estado, apoiada pela totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, solicitando seja

o prazo da referida Comissão prorrogado por mais 30 dias, a partir de 15/7/2009. A

Presidência vai renovar a votação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento nº 4.019/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no

Estado, solicitando do Presidente do Tribunal de Justiça informações sobre o número

de pessoas sujeitas às medidas previstas no art. 28 da Lei Federal nº 11.343, de



____________________________________________________________________________
82

23/8/2006, encaminhadas às comunidades terapêuticas para o cumprimento de

penas alternativas. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

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

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

retorno à tribuna para tratar de um tema muito discutido no primeiro semestre, que diz

respeito ao programa Luz para Todos. Para nós, que somos do interior, de uma das

regiões que por muitos anos teve a sua economia praticamente estacionada,

sabemos da importância desse programa para a dinamização da economia.

Para o cidadão comum, companheiro Deputado Adelmo, nobre Deputado da

Bancada do PT, para o cidadão que mora nos grandes centros, nas cidades, que tem

acesso a toda infraestrutura urbana, para a comunidade da vida urbana falar de

acesso à energia elétrica pode parecer algo muito distante da realidade. No entanto,

ainda é, infelizmente, uma demanda concreta, efetiva de milhares de famílias no

nosso Estado de Minas Gerais.

Assistimos há algum tempo, há coisa de um mês, a cobertura de grandes jornais do

País, a “Folha de S. Paulo” trouxe uma reportagem benfeita dando conta de que

somente três Estados da Federação não concluiriam até o final de 2010 as metas do

programa Luz para Todos, entre os quais Minas Gerais. Os outros Estados seriam a

Bahia e o Amazonas.

Não dá para admitir que uma empresa com a capacidade técnico-operacional da

Cemig; com a referência de uma gestão de excelência, como acreditamos que

efetivamente tem, pois vem demonstrando isso; com capacidade de operação e de

financiamento; que vem tendo lucros astronômicos nos últimos balanços seja

exatamente a instituição em cuja área de atuação o Luz para Todos corre risco,

segundo a reportagem da “Folha de S. Paulo”, de não alcançar as metas do

programa.

Já manifestamos aqui e queremos novamente dizer que sabemos que a meta do
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governo federal é muito clara e transparente, qual seja, concluir o Luz para Todos até

o final do ano que vem. Certamente não pode ser diferente com o governo do Estado.

Assim como o Presidente Lula, o Governador Aécio Neves conclui o seu segundo

mandato o ano que vem e, certamente, vai querer carregar no seu currículo a marca

de ter zerado a demanda de energia elétrica no meio rural. Portanto, estamos

acompanhando de perto um esforço agora concentrado para essa conclusão.

Gostaríamos, mais uma vez, de convidar os nobres pares para nos ajudar na

negociação entre a Cemig, o governo do Estado e a Eletrobrás. Agora, como estava

previsto, a Emater já concluiu o seu levantamento. Ela foi contratada pela Cemig para

fazer a validação das demandas, dos pedidos de eletrificação no meio rural, a fim de

certificar se aquela família, se aquele empreendedor local, rural, está, de fato,

enquadrado no programa para ser atendido. Os dados, Deputado Weliton Prado, são

os que passarei a relatar.

Foram validadas 115 mil ligações no Estado. Havia 130 mil cadastrados, e foram

validados 115 mil cadastros. Estamos hoje com um contrato de 55 mil ligações em

vigor, que estão, na verdade, começando agora. Algumas cidades começaram mais

cedo um pouco, mas agora, no segundo semestre, é que as 25 mil ligações deste ano

estão tendo início, e estão previstas mais 30 mil ligações para o ano que vem.

Portanto, há 60 mil ligações a descoberto. A Cemig está dizendo que proporá um

novo contrato para a Eletrobrás, no âmbito do Luz para Todos, para 70 mil ligações,

dando aí uma margem de 10 mil ligações para o crescimento vegetativo e demandas

outras que porventura não tenham chegado como cadastro até agora no sistema da

Cemig.

Entendemos que a solução está, realmente, desenhada, e é uma boa solução. O

que temos de fazer é acelerar, e muito, essa negociação. A última negociação se

arrastou por oito meses, fazendo com que o Luz para Todos fosse interrompido por

dois anos em Minas Gerais, sem um único atendimento. Fazendo uma projeção,

serão seis meses, oito meses de negociação até a formalização do contrato. Depois,

mais seis meses, oito meses - como já está acontecendo - para licitação,

concorrência pública e formalização do contrato com as empreiteiras que vão

executar o programa. Então, já estaremos no segundo semestre, no final de 2010,
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portanto inviabilizada a execução do programa até o final do próximo ano.

A Cemig já demonstrou que tem capacidade operacional para fazer

aproximadamente 100 mil ligações no ano, o que foi feito em 2007. Portanto, as

condições estão dadas para acelerarmos e resolvermos, pelo menos

contratualmente, o atendimento pleno do Luz para Todos em Minas Gerais. Vamos

continuar acompanhando de perto essa negociação. Esperamos poder em breve

trazer essa notícia a público. Por onde andamos, no interior do Estado - e os

Deputados sabem disso, pois andam nas suas bases eleitorais -, a cobrança é

permanente. E todos estão confiantes de que serão atendidos nesse programa, que

tem um mérito muito grande porque promove a interiorização, o desenvolvimento.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Gostaria de agradecer e fazer aqui um

reconhecimento, Deputado Almir Paraca. Depois desse atraso de tantos anos, se o

programa retornou, reconhecemos nisso o trabalho de V. Exa. Sabemos do trabalho

conjunto de Deputados desta Casa, de forma especial o Bloco PT-PCdoB, mas, de

forma mais especial ainda, do Deputado Almir Paraca. V. Exa. participou de quantas

e quantas audiências! Aliás, chamou-nos para participar em Paracatu, no Noroeste,

aqui, em Belo Horizonte, e cobrava, de forma insistente, um posicionamento,

principalmente por parte da Cemig, para a retomada do programa. Sabemos que as

ligações não são suficientes, de maneira nenhuma, como muito bem disse V. Exa.

Agora são 25 mil novas ligações. É muito pouco, mas, se estão sendo instaladas, é

em razão da cobrança de V. Exa., Deputado Almir Paraca. Portanto, quero

parabenizá-lo e deixar aqui o nosso reconhecimento. V. Exa. realmente abraçou essa

causa como uma bandeira, discutiu à exaustão, fez cobrança de forma permanente.

Infelizmente, sabemos que o nosso país é desse jeito, temos de cobrar, senão as

coisas não saem, não acontecem.

O que também nos deixa indignados é uma divulgação oficial, por parte da Cemig,

nos veículos de comunicação, falando sobre essa nova etapa. Ela divulga um número

de 200 mil ligações, o que confunde a cabeça do povo. Essa não é a realidade. Os

números exatos são os que o Deputado Almir Paraca divulgou. São 25 mil ligações

para este ano e mais 30 mil para o próximo. Creio que é fundamental o Deputado

Almir Paraca conclamar o conjunto desta Casa e continuar essa cobrança, essa
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gestão, para que os novos contratos sejam assinados o mais rápido possível, para

não haver uma interrupção tão longa, como aconteceu no programa.

Enfim, gostaria de parabenizá-lo. Vi, acompanhei e presenciei a luta de V. Exa., a

preocupação com a retomada do programa. Se são mais 55 mil ligações, pode ter

certeza de que a população tem de agradecer, de forma muito especial, o trabalho do

Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Agradecemos, Deputado Weliton Prado. Quero convidá-

lo a continuar a participar, como tem feito até aqui. Continue nessa luta conosco.

Vamos precisar de fazer uma visita à Eletrobrás, apresentar essa posição oficial,

formal, e esclarecer alguns pontos, para que esse novo contrato aconteça o mais

rápido possível e, assim, possibilitar a execução plena de um programa de tal mérito,

como o Luz para Todos. Muito obrigado.

Gostaríamos ainda, Sr. Presidente, de fazer um convite a toda a comunidade

regional do Noroeste de Minas, do Triângulo, do Norte de Minas, região central do

Estado, para a 23ª Exposição Agropecuária Comercial Industrial de Paracatu.

Quero parabenizar a Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu - Coopervap -,

o Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, realizadores desse grande evento, da

exposição de Paracatu, que marca e já é tradicional para toda a região Noroeste de

Minas. Essa exposição, além de “shows” muito bons, traz uma programação também

técnica e ainda leilões, numa valorização da grande vocação da região Noroeste de

Minas, que é a agropecuária.

Quero lembrar aqui os apoios fundamentais da Prefeitura de Paracatu - saudando o

nosso Prefeito Vasquinho -, do Banco do Brasil, e ainda dos Ministérios da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Turismo, patrocinadores desse evento,

para que este pudesse acontecer.

Falo ainda, Sr. Presidente, sobre o nosso contentamento por uma notícia publicada

hoje, no jornal “O Tempo”, referente a um tema que acompanhamos de perto, o

lançamento do PAC para as cidades históricas de Minas Gerais. No próximo dia 28, o

Presidente Lula virá a Ouro Preto para fazer o lançamento do PAC das Cidades

Históricas. A nossa querida cidade de Paracatu está entre as cidades que serão

contempladas com o recurso. Serão R$150.000.000,00, que chegarão a essas
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cidades. Na região Noroeste de Minas, a única cidade histórica que temos é a de

Paracatu, que tem ainda um sítio histórico muito importante. Esperamos que esses

recursos cheguem efetivamente a Paracatu e auxiliem na preservação do patrimônio

histórico da nossa cidade.

Isso é muito interessante, porque esses recursos podem ser utilizados também no

apoio à manutenção das propriedades particulares, o que sempre representou uma

grande dificuldade, Deputado Adelmo. Fui Prefeito nessa cidade, e instituímos um

programa de apoio à preservação, mas que era insuficiente porque utilizava apenas

um estímulo, um incentivo, dispensando o recolhimento do Imposto Predial e

Territorial Urbano - IPTU. Esse incentivo era efetivamente insuficiente para fazer

frente aos custos que a manutenção de um imóvel antigo representa. Sabemos que

essa medida implementada pelo PAC para cidades históricas é excelente e temos

certeza que, não somente Paracatu e as demais cidades que já foram selecionadas

previamente, como Sabará e Raposos - aqui na região metropolitana -, Diamantina do

nosso companheiro Prefeito Padre Gê - no Alto Jequitinhonha -, e também

Congonhas, Cristiano Otoni, Ouro Preto, Piranga e Santa Bárbara - na região central -

mas também outras cidades poderão ainda ser contempladas, pois o processo está

aberto.

Quero, mais uma vez, saudar o PAC, que tem sido tão importante para a ativação

da economia no Brasil e para fazer frente a este momento de crise. E, agora, teremos

o PAC específico para cidades históricas, que vem contemplar esse filão importante

de Minas Gerais, que é histórico, patrimonial e também fonte de riqueza, pois é uma

das fontes de turismo para as nossas cidades históricas. Muito Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado, Deputado Doutor Viana, que

preside esta reunião. Quero cumprimentar o Deputado Almir Paraca.

Em primeiro lugar, rapidamente quero refletir sobre o que disse aqui, agora mesmo,

o Deputado Wander Borges, ao tratar da questão dos aposentados, que é uma
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questão merecedora de toda atenção. O Presidente Lula, como sempre muito

sensível, recentemente manifestou, Deputado Almir Paraca, disposição em fazer do

seu governo um governo comprometido com os aposentados, de modo a melhorar a

situação deles no Brasil. Essa é uma dívida que o governo federal tem de resgatar

perante os aposentados brasileiros.

No entanto, é importante salientar uma afirmação do Deputado Wander Borges, que

disse que os salários maiores estão diminuindo, mas não por redução salarial, já que

estão sendo corrigidos pela inflação. Ocorre que dois, três, quatro ou cinco salários

ainda é pouco, principalmente para os trabalhadores mais idosos, que precisam de

medicamentos para atender necessidades básicas. Na realidade, o salário mínimo

deve ser mais que aquilo que se paga hoje no Brasil. Mesmo que haja correção pela

inflação, ainda é delicada a situação desses aposentados.

Espero sinceramente que o governo federal, considerada a determinação do

Presidente Lula, dê resposta positiva não só buscando corrigir os salários pelos

índices da inflação, mas também cuidando de colocá-los em patamar mais elevado

para garantir aos aposentados brasileiros mais dignidade. Compartilho da

preocupação do Deputado Wander Borges em relação aos aposentados brasileiros.

Para nós é uma alegria verificarmos que o salário mínimo neste país vem sendo

reajustado acima da inflação. Durante o governo do Presidente Lula, houve um ganho

efetivo, acima de 60%. Isso é muito expressivo, é muito importante. Espero que esse

ganho continue ao longo do tempo para que o mínimo chegue realmente àquilo que o

Dieese tem sinalizado como salário mínimo brasileiro. O vencimento precisa atender

as necessidades básicas dos nossos trabalhadores.

Hoje estou aqui, Presidente Deputado Doutor Viana, para tratar de um tema

extremamente relevante. Convido o pessoal das universidades e a população em

geral a nos acompanhar amanhã, quando estaremos em audiência pública para tratar

da gripe suína, que já vem causando preocupação no Brasil há muito tempo, pelo

menos desde abril. Acho estranho o governo do Estado de Minas Gerais, já na

segunda quinzena de julho, anunciar a prorrogação das férias com o discurso de que

essa prorrogação não ocorre em consequência de um novo fato ou de alteração do

perfil epidemiológico do Estado. As alterações não foram significativas.
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O governo está anunciando que a primeira semana de agosto seria para instrução

dos professores, dos profissionais de ensino para que, nas escolas, a questão seja

tratada de maneira efetiva. Essa concepção é correta. Ocorre que esse problema já

vem desde abril. Por que o governo do Estado não percebeu essa necessidade

antes? Um governo que planeja, que fala em choque de gestão, Deputado Doutor

Viana, já na segunda quinzena de julho prorrogar as férias com o discurso da

pedagogia da educação para a saúde? Isso é necessário, mas deveria estar

acontecendo desde abril. Os nossos professores, todos os profissionais de ensino já

deveriam estar sendo preparados. O processo pedagógico não se restringe somente

aos professores, mas também aos alunos. Desde o primeiro momento, esse processo

deveria estar ocorrendo, com a participação da família. A escola deveria estar aberta

para dialogar com a sociedade sobre um problema de risco, cuja dimensão nem

conhecemos ainda. Não devemos nos alarmar diante do problema, mas temos que

ficar alertas. E isso deveria estar ocorrendo desde o primeiro momento.

Vejo essa polêmica da Secretaria de Saúde, que está sendo abordada pelos

colegas Deputados e a base do governo, num conflito eleitoral permanente. Isso não

é possível. Que Estado é esse? Que governo é esse? Espero, Deputado Doutor

Viana e Governador Aécio Neves, que o problema da gripe suína não seja

transformado em espetáculo de mídia. Suspendem-se as aulas, estabelecendo-se um

dia D. Será que o governo de Minas, que a Secretaria de Educação vão-se reunir em

um determinado ambiente? Senhores telespectadores, 500 professores ou mais

estarão reunidos para tratar dessa questão, com o discurso de que o espaço tem de

ser diluído, tem de ser aberto?

Os professores se reunirão no mesmo lugar? Qual é o instrumento pedagógico da

discussão? Não transformem essa questão, cuja gravidade não conhecemos, em um

espetáculo. O povo de Minas não aceita isso. Nós queremos a saúde na ordem do

dia, queremos mais ações na área de saúde.

Estou vendo agora, Deputados e Deputadas, senhores e senhoras, telespectadores

e telespectadoras, que está faltando o álcool em gel nas farmácias, como se ele fosse

a salvação da lavoura, como se ele fosse resolver o problema da gripe suína. Não há

mais álcool em gel em nenhum lugar. Com água e sabão, com a higienização
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adequada das mãos, o álcool em gel pode ser dispensado.

A Secretaria de Educação já autorizou que as escolas comprem o álcool em gel.

Mas não é hora de fazer pedagogia, de orientar, de criar um novo processo

civilizatório. Devemos utilizar as crises, os problemas, os desafios como processos

civilizatórios, e não o mercantilismo. De repente estamos vendo as pandemias serem

também colocadas na ordem do dia, na lógica de “marketing”, para resolver os

problemas de saúde.

É preciso que o governo de Minas garanta o remédio para quem precisa dele. Em

Uberaba, por exemplo, estou vendo que, no Hospital do Câncer, faltam remédios.

Todos sabemos que, se for realizado um tratamento correto, se for dada uma

orientação correta, se for administrada uma medicação na ordem do dia, as pessoas

podem ser salvas, tratadas, recuperadas e curadas definitivamente. Mas, quando

falta a medicação, as pessoas têm a sua situação agravada, sofrem mais e se tornam

caras para o Estado. Todos os dias vejo lá o clamor de que os recursos são

insuficientes. O hospital não consegue atender a todas as demandas, por falta de

recursos, e o que faz não é suficiente, pois não dá conta de pagar o remédio. E eu

não quero tratar apenas da questão do Estado de Minas, que é o grande devedor da

saúde. O repasse do governo federal está em conformidade com a ordem constituída;

o repasse das prefeituras, na maioria das vezes, está acima do mínimo prescrito pela

ordem constitucional vigente. O Estado de Minas Gerais maquia os valores

contabilizados na saúde. E vem agora querer transformar essa situação da gripe

suína em um espetáculo? Ora, essa situação não é aceitável.

Doutor Viana, tenho a impressão de que, depois que assumi o meu mandato aqui,

esta é a primeira vez em que estou subindo a esta tribuna. Não quero vir aqui muitas

vezes, não quero fazer espetáculo, mas quero tratar essa questão com muita

seriedade, porque a situação é muito séria. Não farei cobranças aos Deputados ou ao

Secretário de Saúde.

O Governador Aécio Neves tem uma imensa responsabilidade com este Estado,

com o nosso povo, com os mineiros e as mineiras. É preciso dar respostas efetivas, e

não só em relação a essa questão grave da gripe suína, mas também em relação a

outras situações relativas à saúde no Estado de Minas Gerais. Não podemos admitir
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que a Secretaria de Saúde e órgãos do governo façam disputas eleitoreiras dentro do

espaço do Estado, que tem de cumprir a obrigação de bem atender ao interesse do

cidadão.

Pedi esse espaço, mas não usarei os 15 minutos. No entanto, quero convidar as

pessoas a nos acompanharem no debate, amanhã, em uma reunião da Comissão da

Saúde, quando, em uma audiência pública, nós nos reuniremos com especialistas,

infectologistas, com o Secretário de Estado de Saúde, que foi convidado, com o

Secretário Municipal de Belo Horizonte, que também foi convidado, e com o

representante do Ministério da Saúde, também convidado. Queremos que os órgãos

e os especialistas orientem a sociedade, que tragam informações.

O combate a essa doença depende de ações do Estado, dos órgãos públicos, das

secretarias, mas também depende de cada um de nós. É por isso que digo que se

transformarmos essa situação em um processo civilizatório, com um cuidado maior,

com uma atenção maior, cada um de nós pode fazer algo para principalmente

prevenir o avanço da doença. E a prevenção é muito melhor do que qualquer

remédio. Como diz o velho ditado: prevenir é melhor do que remediar. A prevenção é

possível, existem muitos mecanismos para isso: lavar as mãos, por exemplo, é um

ato de alta relevância para prevenir a infecção. É bom que, com um processo

civilizatório, aprendamos em relação a outras ações também, a outras ameaças, a

outros riscos.

Existem medidas importantes, preventivas, das quais trataremos amanhã.

Saberemos como cuidar dos problemas, tomaremos conhecimento das informações

do Estado, relativas ao modo como ele está aparelhado para receber eventuais

pessoas infectadas, como elas serão tratadas. O Ministério Público Federal até fez

um questionamento pertinente, importante, junto ao Ministério da Saúde, porque

sabemos que o remédio que combate a infecção, a virose tem um efeito muito mais

eficaz nas primeiras 48, 72 horas, mas a recomendação é esperar. Ou seja,

normalmente as pessoas estão orientadas a fazer um tratamento desde que ocorra

um agravamento da situação, e essa contradição precisa ser esclarecida. Precisamos

de todas as informações necessárias para que o Estado cumpra a sua parte e

também precisamos de informações importantes para que as cidadãs e os cidadãos



____________________________________________________________________________
91

sejam bem informados. Aí não se incluem apenas os professores. Os alunos

poderiam estar retornando para as escolas bem- informados, poderiam participar de

debates e discussões, mecanismos poderiam ser criados. Se é uma semana de

informação, de capacitação, de preparação para o enfrentamento da gripe suína, a

escola não deveria estar trancada; deveria estar em atividade. Existem instrumentos

importantes de comunicação com a sociedade para chamar a atenção, principalmente

dos professores, das professoras grávidas, para que elas sejam muito bem-

informadas em suas casas. Hoje existe a internet, as videoconferências, existem

muitos mecanismos importantes de informação em que as pessoas não precisam

aglomerar-se nem reunir-se em um mesmo espaço.

Quero deixar essas reflexões aqui, Presidente, para que façamos deste momento

de crise e de ameaça um momento civilizatório, de aprendizado, e não de alarme, de

espetáculo.

No mais, agradeço a oportunidade de estar aqui. Amanhã, se Deus quiser,

estaremos na audiência pública para debater a questão da gripe suína no Estado de

Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, estamos chegando do recesso, que

muitos pensam que significa descanso. Alguns estão mais cansados que outros, e

outros estão muito mais cansados que a maioria. Em verdade, Sr. Presidente, é

preciso aproveitar este instante para, inicialmente, agradecer a recepção dos

Prefeitos, dos Vereadores, daquelas pessoas que, no interior, nos recebem com tanto

carinho, com tanta presteza, e que enxergam em nós, às vezes, a solução para

problemas que não temos capacidade de resolver.

Mas uma coisa que me intriga, Sr. Presidente, e volto a tocar nesse assunto, é a

questão da apropriação indébita de benefício feita pelo governo federal. O Presidente

Lula, com toda boa intenção, reduziu o IPI, melhorou a vida das montadoras de

veículos, das indústrias de autopeças e depois espraiou essa redução para a linha
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branca. Mas não se considerou, nesse fato, o aspecto absolutamente negativo para

os Municípios e para os Estados. Ora, fazer cortesia com o chapéu alheio, já dizia o

meu avô, é atitude inerente às pessoas que não usam o bom-senso.

Acho que a equipe técnica do governo Lula deveria reformular o seu raciocínio,

porque em verdade, ao fazer a redução da alíquota do IPI, beneficia alguns

segmentos da economia e melhora, sim, a economia como um todo, mas arrebenta

com a estrutura municipal. O que vi, nos 28 Municípios que visitei durante o recesso,

foi a completa depauperação das Prefeituras, com uma incapacidade financeira até

mesmo para o pagamento correto da folha de pessoal.

Ora, Sr. Presidente, aproveitei então a equipe técnica desta Casa e fizemos uma

projeção. Eu dizia, no primeiro semestre, que a redução do IPI era perigosa, porque

tomava de quem não podia tomar, pois constitucionalmente o Município é parte da

Federação, e na Constituição está escrito de forma clara qual é a participação dos

Estados, dos Municípios e da União nos tributos arrecadados pela União. É com

esses impostos compartilhados, especialmente o Imposto de Renda e o IPI, que os

Municípios sobrevivem. No entanto se reduz o IPI a tal ponto que há impacto até no

Imposto de Renda e na própria arrecadação do ICMS, que é calculado

posteriormente à aplicação do IPI, e se reduz violentamente a receita dos Estados e o

repasse do Fundo de Participação. E a solução seria tão simples, Presidente. Não sei

por que não se buscam soluções mais simples no Brasil; buscam-se sempre as mais

complicadas e complexas, embora às vezes até para um efeito benéfico. No caso da

redução do IPI, por exemplo, o efeito poderia muito bem ser compensado. Vamos aos

números. De acordo com o Decreto no 6.006, de 2006, a alíquota do IPI é de 13%;

com base no Decreto no 6.809, a alíquota abaixou para 6,5%. Com a arrecadação

neste momento, reduz-se o repasse aos Municípios de R$916.500.000.000,00 para

R$458.250.000.000,00. Se, ao invés de reduzirmos o IPI, reduzíssemos a Cofins -

que é novinha, pois foi criada noutro dia e, tanto quanto a CPMF, poderia ser até

eliminada - de 9,6% para 3,1%, os Municípios receberiam o mesmo valor que

recebiam antes. A compensação seria feita naturalmente.

Ora, por que o governo tem de fazer cortesia com um imposto que é compartilhado

com os Municípios e os Estados? Por que não faz com um imposto que só a União
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administra e só ela capitaliza para seus cofres? Por que isso acontece no Brasil e

ninguém fala nada? Eu sei o porquê e dou razão para todo o mundo: o nosso

Presidente é popularíssimo; tem 80% de aprovação popular. Assim, todos temem

falar sobre os erros da sua equipe econômica, como se, com isso, falassem mal do

Lula, que entendem como um Presidente magnífico, maravilhoso. Mas não é preciso

falar mal do Lula, até porque na verdade quem falar mal do Lula entra pelo cano, já

que o homem tem teflon, e nada pega nele - tudo o que ele fizer é lindo e

maravilhoso. Mas não é preciso criticar o governo Lula, mas a equipe econômica do

governo, que planeja. Aí é que vem o trabalho, pois, no ano que vem, tem eleição: é

preciso reduzir os Municípios e os Estados à antiga condição de esmoleres do

governo federal; temos de ficar com um prato bem grande - não falo nem mais de

pires, porque o pires seria pouco - na mão ou uma sacolinha de São Vicente,

pedindo, pelo amor de Deus, na porta do Palácio, esmolas ao governo. Mas ninguém

tem coragem de dizer que o governo desrespeitou a Constituição Federal, arrebentou

a estrutura de representação popular, negou absolutamente o Estado de Direito ao

violar a Constituição Federal, mexendo em tributos que são compartilhados pelos

Estados e Municípios. A equipe econômica não podia fazer isso, mas ninguém fala

nada. Não vejo, nos jornais e na televisão, repórteres se preocupando com assuntos

dessa natureza, porque suas editorias estão caolhas ou quase cegas, em função da

popularidade magnífica do nosso líder maior.

Posso dizer, Sr. Presidente, que meu partido faz parte da base de apoio ao

Presidente Lula e não lhe tem negado seu suporte em todos os instantes da sua

administração. Mas é absolutamente necessário que alguém desperte a sensibilidade

do nosso Presidente Lula, que é muito grande, para esse fato esdrúxulo. Estão

prometendo mandar ao Congresso Nacional mais uma medida provisória para

repassar, mais R$1.000.000.000,00 aos Municípios. Na verdade, a apropriação

indébita que se fez do ano passado para cá chega a R$3.500.000.000,00. Já foi dado

R$1.000.000.000,00; agora será dado mais R$1.000.000.000,00.

Visitei os Municípios e vi como estão os caixas das Prefeituras. Eles não estão

conseguindo cumprir, no dia 20, a obrigação do repasse da parcela de 7% à Câmara

Municipal. Não estão conseguindo pagar a folha e estão simplesmente demitindo os
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servidores que é possível demitir. Enquanto se gera emprego na indústria

automobilística e nas indústrias de autopeças e se melhoram os empregos na linha

branca de eletrodomésticos, lá em baixo, na base da pirâmide, na base da sociedade,

nos pequenos Municípios brasileiros, estabelece-se a miséria e a desgraça absoluta.

Nessas viagens, além das obras do Proacesso, que são muito importantes, e das

igualmente importantes obras da Copanor, que estão em quase todos os Municípios,

vimos o desalento. Enquanto o governo do Estado está paulatinamente concluindo

obras de asfaltamento, iniciando obras de saneamento básico em vilas com 200

pessoas e em cidades com menos de 5 mil pessoas, com obras espalhadas pelos

quatro cantos, postos de saúde sendo construídos e escolas sendo reformadas, o

poder público municipal está à míngua.

Sr. Presidente, sei que seus Municípios estão sofrendo a mesma coisa, estão à

míngua, sem condições de pagar os 10% da contrapartida de verbas federais e

estaduais a eles repassadas. Só na minha região, os Municípios perderam

R$14.500.000,00 de recursos do PAC porque não têm condições de pagar a um

projetista para fazer um projeto. Esta crise do Minha Casa, Minha Vida, que não sai

do lugar. Belo Horizonte está atendendo um décimo da demanda, mas, no resto do

Estado, só a Cohab está atendendo quatro vezes mais que o Minha Casa, Minha

Vida. O que está acontecendo? Os Prefeitos não têm condições de comprar um

terreno e de fazer infraestrutura nele. Não têm condições de pagar uma contrapartida

mínima de 10% em cada projeto desses.

Fico preocupado porque vamos, a partir deste mês, Deputados Estaduais e

Federais, liberar as nossas emendas aos Orçamentos estadual e federal. O que

acontecerá com os pobres dos Prefeitos? O dinheiro ficará no caixa, passará para o

ano que vem, e eles, esperando a receita municipal melhorar para pagarem a

contrapartida dos projetos. Vamos frustrar-nos na nossa representação política. Isso

é terrível. Estou vendo a movimentação da AMM, da estrutura municipalista nacional

e, conversando, não vejo as pessoas objetivamente colocarem o dedo na ferida,

tocarem no lugar certo. O governo federal está praticando incorretamente uma

política de redução tributária nas costas dos Municípios e dos Estados, escorando-se

nos menores e mais fracos elos da democracia, da estrutura brasileira, que são os



____________________________________________________________________________
95

entes federados, Município e Estado. Por que isso acontece, Sr. Presidente? Será

que é algo predeterminado para que, no ano que vem, todos nos humilhemos

pedindo pelo amor de Deus e venhamos a apoiar qualquer candidato indicado por

qualquer pessoa para recebermos uma miséria de dinheiro? Será que isso é

democracia?

Sr. Presidente, o Presidente Lula realmente tem honrado o Brasil e se destacado

em nível internacional. Todavia, lamento que se tenha deixado dominar pelo

calculismo e financismo de sua equipe econômica. Aliás, lamentar só não resolve: é

preciso partir para a ação. Os números estão aqui. Se quisermos resolver o problema

dos Municípios, basta o Presidente da República, em vez de reduzir o IPI de 13%

para 6,5%, baixar a alíquota da Cofins de R$9,60 para R$3,10. Isso empata a conta.

Dessa forma os Municípios reequilibram as suas economias, e os Estados, a sua

arrecadação. Além disso, os convênios poderão ser feitos, e as obras poderão

continuar - aliás, algumas que nem começaram poderão ser iniciadas. Vejo esse

problema em todos os Municípios pelos quais passo, começando por Jenipapo de

Minas, Chapada do Norte, Rubim, subindo para Jordânia, Bandeira, Teófilo Otôni,

Ataleia, Poté, Ladainha. Em todos os lugares em que estive, o problema é o mesmo.

Os recursos estão minguando, e o desemprego está grassando. Todos sabem que o

elemento indutor do desenvolvimento municipal é a Prefeitura, não apenas no que se

refere aos empregos municipais. Quando a Prefeitura trabalha bem, gera-se emprego

na economia local. Estamos nos esquecendo de que não haverá uma só casa do

Minha Casa, Minha Vida nos povoados, nos Distritos e nas cidades pequenas, mas,

sim, nas cidades maiores. O que acontecerá? A migração aumentará, ou seja, o

pessoal fugirá do campo e das pequenas cidades e irá para as cidades de porte

médio e Belo Horizonte. Dessa forma, explode-se a demografia, a economia se

trumbica e o País vai para o buraco. É um momento histórico, Sr. Presidente. Sei que

V. Exa. conhece essa realidade como ninguém, pois, assim como eu e todos os

Deputados desta Casa, palmilha os Municípios. É preciso que alguém faça um alerta.

Lamentavelmente, estamos vendo no cenário nacional esse mundo velho de

denúncia na Câmara Federal e no Senado da República, algo que nos magoa muito.

De nada valeu ter sido Deputado Federal e ter cassado o Presidente Collor e os 11
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anões do Orçamento. Estava lá cassando companheiros quando, na verdade, a

corrupção não reduziu, mas aumentou. A despeito de todo o prestígio do nosso

Presidente Lula, de toda a sua competência e de todo o seu amor demonstrado pelo

povo brasileiro e pela grande política social feita por ele, na verdade o PAC se tornou

o programa de aceleramento da corrupção. Isso está acontecendo em todo o Brasil, e

ninguém tem coragem de falar. Idolatramos o nosso Presidente. Ninguém fala contra

o Lula nem contra o nosso Governador. São dois homens idolatrados, feitos de

alumínio leve e moldável, sensíveis à população e, ao mesmo tempo, revestidos de

teflon, pois nada pega neles. Então, não adianta xingar, bater nem esbravejar.

Sr. Presidente, antes de mais nada, é preciso pôr o dedo na ferida. Alguém um dia

falou aquilo que deveria ser dito, mesmo que nada tenha acontecido. Não me importa

ser chamado mais uma vez de Dom Quixote a esgrimir contra moinhos de vento.

Ao terminar esta minha ponderação, gostaria de fazer um breve agradecimento ao

Governador Aécio Neves. A minha cidade, Teófilo Otôni, está vivendo um momento

especial, pois nada menos do que R$216.700.000,00 foram investidos pelo governo

do Estado. Já consultei Uberaba, Uberlândia e Juiz de Fora e constatei que só Belo

Horizonte, Contagem e Betim obtiveram investimentos maiores do que esse. Foi

investido um volume fantástico de recursos em Teófilo Otôni para ajudar a nossa

Prefeita do PT. Na minha cidade há uma crítica velada da própria imprensa de que a

classe política está desunida.

Desunida como, se outro dia estivemos com o Governador Aécio Neves no Palácio

para assinar um convênio de R$90.000.000,00, que, somados com os investimentos

já feitos pela Copasa, chegam a R$110.000.000,00 para outorgar a Teófilo Otôni uma

estação de tratamento de esgoto das mais modernas do Brasil, além de uma enorme

barragem de água garantindo um abastecimento por 50, 100 anos, que servirá para a

regularização do Rio Todos os Santos? Investimentos de que, por exemplo, muitos

dos nossos colegas ficarão com inveja - ainda bem que o Plenário não está muito

cheio. São 13 quadras poliesportivas, no valor de R$1.000.000,00; 1 presídio no valor

de R$13.000.000,00; a estrada que liga Pavão e Frei Gaspar, só no trecho do

território de Teófilo Otôni, custou R$40.000.000,00; no programa Luz para Todos

foram 1.772 ligações. Só a parte que cabe ao Estado chegou a R$5.300.000,00 de
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investimento; a creche do Bairro São Cristóvão, R$400.000,00; o sistema de saúde

de Teófilo Otôni recebeu em 2007 R$16.000.000,00, em 2008 R$14.000.000,00 e, em

2009, mais de R$5.000.000,00; em reforma e ampliação de escolas foram aplicados

em nosso Município R$3.300.000,00; interceptores e elevatórias de esgotos

construídos nos últimos quatro anos do governo Aécio Neves, R$20.000.000,00, além

da sala de química que foi colocada em nossa cidade; a barragem de água,

R$45.000.000,00; a estação de tratamento de esgoto, R$45.000.000,00; asfalto na

estrada da penitenciária dentro da área urbana, um trecho de 13km, R$7.000.000,00;

sistema de esgoto de água tratada para o presídio e para a penitenciária,

R$1.700.000,00. No total são R$216.700.000,00.

Então, é preciso também agradecer aquilo que o governante faz e o que ainda

acontecerá. A Copanor investirá em Teófilo Otôni mais de R$5.000.000,00 em 17

Distritos e Povoados, assim como em 23 de Chapada do Norte. Todos eles receberão

sistema de esgoto e água tratados. Por isso é preciso ter o momento do

agradecimento.

A reclamação quanto ao tratamento que os Municípios vêm recebendo, assim como

os Estados, em relação ao IPI, permanece. Não é reclamação de alguém contra o

governo. Ao contrário, é de um homem do PMDB que dá apoio e suporte ao

Presidente Lula na Câmara Federal e no Senado da República, que lhe oferece seis

Ministros que coordenam 48% de toda a aplicação de recursos nacionais. Não falo

contra o meu Presidente, estou reclamando da equipe econômica do governo, caolha

ou quase cega, que não enxerga a Constituição brasileira, que passa por cima dela

ao ferir os direitos dos Municípios e dos Estados, não reconhecendo que são

membros da Federação e que está na Constituição de forma clara que impostos

partilhados não podem ser ignorados. Essa partilha tem de permanecer, pois é

garantida pela própria Constituição. No entanto, todos se calam, ficam prestando

atenção, apenas olhando, mas sem coragem de denunciar. É preciso que essa

equipe econômica reveja os seus cálculos. Há a Cofins e outros tributos nacionais

que podem ser reduzidos para reduzir a carga tributária, mas não esses impostos dos

quais os Municípios partilham.

Peço isso, Sr. Presidente, em nome dos Municípios que não somente eu, mas
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também V. Exa. e cada Deputado desta Casa representam. Que nossos

companheiros Deputados Federais e Senadores nos ouçam e tomem providências

junto à equipe econômica do governo para que isso seja alterado. Muito obrigado.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 702/2007, 2.032/2008 e 3.005/2009 e, em 2º

turno, dos Projetos de Lei nºs 1.976/2007, 2.549, 2.771 e 2.936/2008, 3.269 e

3.312/2009, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões; informa

ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao Projeto de Lei nº

2.771/2008 duas emendas do Deputado Domingos Sávio, que receberam os n°s 10 e

11, uma do Deputado Irani Barbosa, que recebeu o n° 12, e três do Deputado Delvito

Alves, que receberam os nºs 13 a 15; e, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Meio Ambiente, para

parecer.

- O teor das emendas apresentadas foi publicado na edição anterior.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 5, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.416/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Arte Transformando Jovens, com

sede no Município de Capinópolis.
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O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.416/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Arte Transformando Jovens, com sede no Município de Capinópolis,

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2005, que tem por finalidade a

integração social e o desenvolvimento de ações no campo da assistência social, em

benefício dos adolescentes, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Na consecução de seus objetivos, promove projetos comunitários alternativos

voltados para a geração de renda, por meio de cursos profissionalizantes e da

produção de artesanato, estimulando a sua comercialização, num processo de

participação concreta na defesa dos interesses coletivos para a consolidação da

cidadania.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.416/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.422/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Córrego Novo e Pingo d’Água

– Asprocomp –, com sede no Município de Córrego Novo.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.422/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Produtores Rurais de Córrego Novo e Pingo d’Água, que tem por finalidade

precípua implementar ações na busca de melhoria na qualidade de vida dos

pequenos produtores e trabalhadores rurais da região.

Com esse propósito, desenvolve atividades objetivando, sobretudo, o

desenvolvimento social, técnico, econômico e cultural dos pequenos produtores

rurais, incentivando a sua participação concreta na defesa dos interesses coletivos

para a consolidação da cidadania.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.422/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.425/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a entidade Serviço para o Bem-Estar Humano, com sede

no Município de Uberlândia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.425/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade sem fins lucrativos denominada Serviço para o Bem-Estar Humano, que tem

o objetivo precípuo de promover o bem-estar social, físico e mental de seus
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assistidos.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais, culturais e

recreativas, protege a saúde da família, da infância, da adolescência e da velhice,

orienta sobre a preservação do meio ambiente e incentiva e apoia atividades voltadas

para a internação e recuperação de viciados.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.425/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.426/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da Missão Infantil - AAMI -, com

sede no Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.426/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Amigos da Missão Infantil, com sede no Município de Uberlândia, que tem como

finalidade reunir voluntários residentes na localidade para prestar serviços diversos às

comunidades carentes.

Com esse propósito, desenvolve ações de promoção social, realiza oficinas de

capacitação em artesanato, estimula o voluntariado e firma parcerias que subsidiem

suas atividades. Além disso, realiza palestras sobre saúde, educação, alimentação,

toxicologia e sobre outros temas de interesse de seus assistidos e implementa

projetos de iniciação musical dirigidos especialmente a crianças, às quais oferece
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também entretenimento, esporte e lazer.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.426/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.427/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Ebenézer, com sede no

Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.427/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Ebenézer, com sede no Município de Belo Horizonte,

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1992, que tem por finalidade congregar

as pessoas da comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos, desenvolve serviços e atividades assistenciais,

educacionais, culturais, esportivas e de lazer, por meio de programas habitacionais,

promove cursos de alfabetização e profissionalizantes, oficinas de artesanato,

inclusão no mercado de trabalho, distribuição de medicamentos e agasalhos,

assistência médico-odontológica e psicológica, além de campanhas de combate às

doenças transmissíveis ou infecto-contagiosas.

Ademais, implementa ações de proteção às famílias de baixa renda e de

reintegração social de pessoas com deficiência e de proteção e preservação do meio

ambiente, sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida das crianças,
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adolescentes e idosos, especialmente a dos mais carentes, incentivando a sua

participação concreta na defesa dos interesses coletivos para a consolidação da

cidadania.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.427/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.428/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por objetivo declarar

de utilidade pública a Associação em Defesa do Folclore do Sul e Sudoeste de Minas

- Adefosul -, com sede no Município de Nova Resende.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.428/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação em Defesa do Folclore do Sul e Sudoeste de Minas, sem fins lucrativos,

de cunho cultural, que tem por finalidade difundir e preservar as manifestações do

folclore regional.

Além do mais, a referida Associação desenvolve atividades culturais e sociais e

promove a integração de seus associados com a comunidade e outras instituições

que tenham a preservação da cultura como seu objetivo maior.

Levando-se em consideração a exposição de motivos, a entidade está habilitada a

receber o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.428/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.434/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção aos Moradores da

Cidade de Dom Joaquim, com sede nesse Município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.434/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção aos Moradores da Cidade de Dom Joaquim, entidade civil

sem fins lucrativos, que tem por finalidade congregar as pessoas da comunidade,

promovendo o seu desenvolvimento por meio de projetos assistenciais, esportivos e

culturais.

Para cumprir os seus objetivos, fomenta projetos comunitários voltados para a

realização de cursos profissionalizantes, a construção de centros comunitários, a

construção e a reforma de moradias, a instalação de creches, de microunidades de

produção, de rádio e telefonia comunitária e para a distribuição de cestas básicas,

medicamentos, agasalhos e aparelhos ortopédicos para população de baixa renda.

Ademais, apoia clubes de futebol e escolas de ensino fundamental, sempre com o

intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade, incentivando a sua

participação concreta na defesa dos interesses coletivos para a consolidação da

cidadania.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.434/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.435/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Nordestinos, com sede no Município

de São Sebastião do Paraíso.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.435/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Nordestinos, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, que tem como

finalidade implementar ações nas áreas da cultura, do esporte, da educação, da

saúde e do lazer, prestando, também, serviços de assistência social.

Dessa maneira, combate a fome e a pobreza, assiste e ampara a família, a criança,

o jovem e o idoso, oferece cursos profissionalizantes, objetivando a capacitação

profissional de pessoas para sua integração no mercado de trabalho e promove

atividades culturais, esportivas, folclóricas, cívicas e de recreação em geral. Além

disso, presta atendimento médico, odontológico e hospitalar aos necessitados,

distribui cestas básicas, roupas e remédios para pessoas previamente cadastradas e

representa a comunidade junto a órgãos públicos e entidades privadas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.435/2009,

em turno único.
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Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.469/2009

Comissão de Cultura

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Amigos do Ekilíbrio – Dança,

Cultura e Cidadania, com sede no Município de Juiz de Fora.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

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

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.469/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amigos do Ekilíbrio – Dança, Cultura e Cidadania, com sede no Município de Juiz de

Fora, que tem como finalidade primordial a educação artística inclusiva.

Para a consecução desse objetivo, desenvolve, amplia e difunde projetos artísticos,

voltados, especialmente, para pessoas portadoras de necessidades especiais,

crianças e adolescentes em situação de risco, buscando, assim, atividades que

contribuem para a melhoria da qualidade de vida e a integração social de seus

assistidos.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade alterar a redação do art. 1º, para incluir o Município onde a

entidade tem sua sede.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.469/2009,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Juninho Araújo, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.128/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em epígrafe visa a

estabelecer que alunos da educação básica do Estado de Minas Gerais, com menor

rendimento escolar, tenham atendimento educacional psicólogo especializado,

gratuito e obrigatório.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.128/2009 objetiva ofertar atendimento educacional psicológico

especializado, gratuito e obrigatório para os alunos da rede pública estadual, com

baixo rendimento escolar. A autora do projeto justifica que a Lei nº 9.394, de

20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB -, prevê o transporte

e a alimentação escolar, mas nada dispõe sobre o acompanhamento educacional aos

alunos de baixo rendimento. Segundo a autora, esse baixo rendimento deve-se, entre

outras razões, aos problemas familiares vivenciados pelos alunos, tais como

desemprego, violência doméstica, alcoolismo e dependência química.

Conforme se pode notar, existe uma sutil contradição na proposição em epígrafe:

enquanto a ementa e o art. 1º dispõem sobre atendimento educacional individual, a

argumentação da justificação defende o acompanhamento social dos estudantes.

Em relação ao atendimento educacional, convém destacar que uma das atribuições

dos professores, conforme dispõe o item 1.1 do Anexo II da Lei nº 15.293, de

5/8/2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado, é

a responsabilidade pela recuperação de aluno com deficiência de aprendizagem.

Por sua vez, o governo estadual vem implantando gradualmente o Programa Escola

de Tempo Integral – 019 –, do Projeto Estruturador Educação de Qualidade, do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008/2011 –, cuja finalidade é estimular o
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aprendizado dos alunos por meio da ampliação do tempo diário de permanência na

escola. Essa permanência pressupõe o reforço de estudos para os alunos com

dificuldade de aprendizagem.

De forma suplementar ao trabalho do professor, o Programa de Incentivo ao

Atendimento Voluntário a alunos com deficiência no aprendizado escolar, criado pela

Lei nº 13.374, de 3/12/99, regulamentado pelo Decreto nº 41.165, de 6/7/2000, e

operacionalizado pela Resolução nº 146, de 17/10/2000, tem por objetivo estimular a

comunidade a prestar orientação, acompanhamento e suporte aos estudantes que

apresentarem, ao final de cada bimestre, deficiência no aprendizado escolar,

detectada pelos conselhos de classe. A orientação, o acompanhamento e o suporte

poderão ser prestados, a critério do corpo docente, por meio de atendimento

individualizado, aulas de reforço e ajuda nos deveres escolares, entre outros

recursos.

No que concerne ao acompanhamento social, o governo do Estado, ainda que de

maneira incipiente, vem desenvolvendo ações que têm por objetivo a

intersetorialidade entre as áreas de assistência social e educação. Destaca-se a Ação

4069 – Acompanhamento Social nas Escolas Públicas –, do Programa Poupança

Jovem, que integra o Projeto Estruturador Protagonismo Juvenil, do PPAG

2008/2011. O programa tem por finalidade estimular o comportamento pró-ativo dos

jovens em áreas de risco, para concluir o ensino médio, e a ação tem por objetivo

articular esse programa com a comunidade, por meio de ações de acompanhamento

sociofamiliar. O Poupança Jovem, em seu projeto-piloto está atendendo alunos de

oito Municípios mineiros e o acompanhamento sociofamiliar é realizado por

assistentes sociais, sob a supervisão do Centro de Referência da Assistência Social –

Cras.

Em razão dessas ações do Poder Executivo e da legislação pertinente às matérias

relacionadas a proposição em tela, a Comissão de Constituição e Justiça optou por

valorizar a abordagem social e aprovou um substitutivo, o qual acatamos na íntegra,

que propõe modificações na Lei nº 16.683, de 10/1/2007, que autoriza o Poder

Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da rede

pública de ensino do Estado de Minas Gerais.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.128/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.151/ 2009

(Nova redação, nos termos do art. 138, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dá nova redação

ao art. 31 da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a

cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos

serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a

compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras

providências.

Preliminarmente a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda n° 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, “c” e "d", do Regimento Interno.

Durante a discussão foram apresentadas cinco propostas de emenda, que

aprovadas foram incorporadas ao texto do Substitutivo nº 2, redigido ao final deste

parecer.

Fundamentação

A proposição em análise visa dar nova redação ao art. 31 da Lei nº 15.424, de

30/12/2004, determinando a compensação dos valores correspondentes aos atos

gratuitos praticados pelos cartórios de registro de imóveis em razão de registros

imobiliários decorrentes do programa de regularização fundiária que conferem a
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titularidade de terras devolutas estaduais aos posseiros que nelas residem.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da proposição, apenas adequando os dispositivos

da Lei nº 15.424, de 2004, razão pela qual apresentou o Substitutivo nº 1. Ressaltou

que a preocupação do legislador com a regular distribuição e o aproveitamento de

terras encontra amparo na Constituição Federal, em especial com o disposto em seu

art. 184. Entretanto, em que pese à louvável intenção do legislador, deve-se ter em

mente que os emolumentos de que são isentos os beneficiários de programas sociais

de regularização fundiária correspondem à remuneração dos titulares dos cartórios de

registro de imóveis, nos termos da Lei Federal nº 10.169, de 2000. Assim,

acrescentou que compete ao Estado estabelecer formas de compensação financeira

aos notários e registradores por tais atos gratuitos.

A Comissão de Administração Pública validou todas as premissas relacionadas pela

Comissão de Constituição e Justiça. Entendeu, ainda, necessário alterar a ordem de

realização da compensação das gratuidades, razão pela qual apresentou a Emenda

nº 1 ao Substitutivo nº 1, uma vez que os recursos arrecadados pelos titulares de

serviços de cartórios têm como finalidade precípua realizar as compensações de atos

gratuitos.

A Lei n° 15.424, de 2004, é fruto de amplo debate n esta Casa, e além de ter

sanado as pendências judiciais existentes na legislação vigente, inovou na forma da

cobrança dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária, adotando a Ufemg

como forma de correção dos valores, bem como criou a forma de se fazer a

compensação dos atos gratuitos a que se refere a Lei Federal n° 10.169, de 2000.

Apesar de representar uma grande evolução para disciplinar a matéria, muitos

dispositivos da Lei n° 15.424, de 2004, foram decid idos com base em valores

estimados sem que houvesse muitas referências para sua adoção. Agora, após

quatro anos de sua aplicação, é possível que se revejam alguns pontos com base nos

números existentes, tanto no que se refere ao valor dos emolumentos e da taxa,

quanto no que se refere à compensação dos atos gratuitos e à complementação das

serventias deficitárias. Com base nessa premissa, fizemos uma análise acurada da

matéria e passamos então a emitir nossa opinião sobre o projeto, propondo algumas
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alterações, ao final deste parecer, por meio do Substitutivo n° 2, que apresentamos.

Analisamos os efeitos da indexação dos valores dos emolumentos e da Taxa de

Fiscalização Judiciária pela Ufemg, comparando com outras tarifas públicas. Os

mecanismos adotados para o reajuste anual eram decididos a cada ano, por meio de

agências reguladoras ou outros órgãos públicos. A primeira correção dos valores dos

emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária ocorreu em janeiro de 2006,

acumulando até janeiro de 2009 o percentual de 25,80%. À exceção das tarifas de

telefonia e energia elétrica, que tiveram reajustes inferiores à inflação do período, as

demais tarifas públicas no Brasil tiveram reajustes superiores à variação da Ufemg.

Como exemplo, podemos citar a tarifa de água da Copasa, que foi reajustada em

37,08%, e as tarifas de transporte coletivo urbano de Belo Horizonte, que foram

reajustadas em 39,39%. Assim, concluímos que a adoção da Ufemg como fator de

reajuste não onerou a sociedade mineira.

Fizemos comparações do valor dos emolumentos praticados em outros Estados e

concluímos que os emolumentos de parte dos atos praticados em Minas Gerais estão

mais elevados, o que nos leva a propor a redução dos respectivos valores nas

tabelas do substitutivo que apresentamos. Para se ter uma ideia da discrepância

existente, veja-se o quadro abaixo:

* - O quadro referido foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6.8.2009.

* - Reconhecimento de firma digitalizado.

** - Para valores acima de R$49.989,02 é cobrado o mesmo valor.

Outro ponto que mereceu nossa análise foi a compensação dos atos gratuitos e a

complementação feita às serventias deficitárias. Tratada pela Lei n° 15.424, de 2004,

em capítulo próprio, essa compensação e a complementação são administradas por

uma Comissão Gestora, conhecida entre os notários e registradores como Recompe,

que repassa as informações de sua movimentação financeira à Secretaria de Estado

de Fazenda. Por inúmeras vezes, por meio de pronunciamentos e requerimentos de

parlamentares, foram formulados nesta Casa pedidos de informação e reclamações

sobre a forma de gestão dos recursos pela Comissão Gestora. Fizemos uma análise

dos dispositivos que tratam do assunto, das despesas e receitas executadas desde

sua criação até o mês de março de 2009, bem como uma comparação de nossa lei
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com as leis de outros Estados. Propomos, então, nova redação para a maioria dos

dispositivos do Capítulo IV da Lei n° 15.424, de 20 00, dando maior formalidade a

essa Comissão Gestora, que deverá ter personalidade jurídica própria, ser registrada

em forma de associação, conforme disciplina o Novo Código Civil, garantindo maior

transparência nos seus atos, bem como criando mecanismos e instâncias para que

os notários e registradores possam exercer o controle interno. Além de propor como

órgão deliberativo máximo da Comissão Gestora a Assembleia Geral, estamos

propondo a criação do Conselho Fiscal, que terá a competência para fiscalizar os

atos da referida comissão, bem como examinar as prestações de contas que deverão

ocorrer a cada mandato desta.

Além da mudança da forma de gestão, estamos propondo a redução do percentual

do valor dos emolumentos que devem ser recolhidos para a Comissão Gestora, de

5,66% para 4,32%. Conforme os quadros abaixo, pode-se verificar que o percentual

estabelecido em 2004 é exagerado, gerando excesso de recursos e onerando o

usuário dos serviços das serventias, visto que esse valor está embutido no valor dos

emolumentos.

A receita da Recompe no período de 2005 a 2008 teve um crescimento nominal de

83,56%, o que representou um crescimento real de receita de 71,52%. Nesse mesmo

período, a Ufemg foi corrigida em 12,04%. A receita da Recompe, que foi, em 2005,

de R$17.693.262,00, chegou a R$32.477.831,27 em 2008, e, se for mantido o

crescimento ocorrido nos três primeiros meses de 2009, chegará a R$36.742.745,28

neste ano. Comparando a receita de 2009 em relação a 2006, temos um crescimento

nominal de 53,82%, o que representa um crescimento real de 30,70% nesses quatro

anos.

* - Os quadros contendo a análise da variação da receita de 2005 a 2009 e de 2006

a 2009 foram publicados no “Diário do Legislativo” de 6.8.2009.

A despesa da Comissão Gestora no período de 2006 a 2009 teve um crescimento

real de 14,46%, o que representa uma redução real de despesa de 8,66%.

* - O quadro contendo a evolução da despesa da comissão gestora de 2006 a 2009

foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6.8.2009.

Verificando os quadros acima, podemos concluir que, enquanto a receita cresceu
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30,70%, a despesa se reduziu em 8,66%. Essa relação se repetiu ao longo de todo o

período, o que nos leva a crer que existe uma tendência de se manter nos próximos

anos.

Pegamos o exercício de 2008 como exemplo para entender essa relação receita-

despesa. Nos quadros abaixo temos a discriminação da receita e da despesa em

2008.

* - Os quadros contendo a discriminação da receita e da despesa e sua relação

percentual em 2008 foram publicados no “Diário do Legislativo” de 6.8.2009.

Podemos observar que a despesa total, incluindo a compensação dos atos de

exercício anteriores, representa 92,92% da receita. Temos um superávit de 7,28% em

2008. Conforme informação do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil – MG-Recivil –

, as compensações dos atos de exercícios anteriores terminam nesse exercício de

2009. Nesse caso, as despesas normais que a Comissão Gestora tem que executar

referentes ao exercício em curso representam 72% da receita, havendo, portanto, um

superávit de 28%.

Pelos números analisados, concluímos que, com um percentual de 5,26% dos

emolumentos, atenderíamos perfeitamente às necessidades da compensação, da

complementação e do aprimoramento dos serviços. Para o próximo exercício, quando

não haverá mais compensações de atos de exercícios anteriores, o percentual de

4,08% atende perfeitamente às necessidades da Comissão Gestora.

O percentual destinado às despesas operacionais, de 10%, nos parece exagerado.

Tal percentual foi definido quando se tinha uma expectativa de receita menor. Como a

receita teve um crescimento real de 71% de 2005 a 2008, e o custo operacional para

a gestão dos recursos é fixo, tudo nos leva a crer que existem despesas

desnecessárias e que o percentual de 5% da receita é mais que suficiente para cobrir

os custos operacionais da Comissão.

Simulamos a relação despesa/receita com a redução das despesas operacionais

para 5% e verificamos que 4,88% da receita seriam suficientes para cobrir as

despesas em 2009, que ainda tem resíduos de compensação de exercícios

anteriores. A partir de 2010, com 3,80% da receita, a Comissão Gestora poderá

cumprir os seus compromissos financeiros. Esse percentual é muito próximo ao
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percentual adotado no Estado de São Paulo, que é de 3,29% da receita dos

emolumentos. Vale lembrar que, se por um lado, a receita total dos emolumentos

daquele Estado é mais que o dobro da auferida no nosso Estado, por outro a

complementação das serventias deficitárias é até o valor de R$4.650,00, enquanto

nossa complementação é até o valor de R$980,00. Para evitar que haja risco de os

valores não serem suficientes, estamos propondo, no substitutivo que apresentamos,

a adoção do percentual de 4,32%, o que representa uma margem de segurança de

13% para mais, que entendemos ser suficiente, tendo em vista que novos atos

gratuitos deverão ser compensados.

O substitutivo também trata de outras medidas que aperfeiçoam a legislação em

vigor, as quais, além de aprimorar a fiscalização e controle, criam benefícios à

sociedade mineira, a saber:

1 - adequação do projeto de lei à Lei Federal n° 11 .441, de 2007, que trata da

realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual pela

via administrativa, por meio de escritura pública;

2 - autorização de arquivamento de documentos relativos aos atos notariais e de

registro, por meio eletrônico ou digitalização;

3 - implantação de equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF – nas serventias;

4 - adequações nas alienações de frações ideais;

5 - adequações na cobrança de emolumentos devidos por atos relativos ao Sistema

Financeiro de Habitação;

6 - redução de emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária para terras

devolutas;

7 - ampliação e consolidação de diversas isenções de emolumentos e Taxa de

Fiscalização Judiciária;

8 - previsão de multas pecuniárias para os casos de autenticação com conteúdo

falso e descumprimento da Lei n° 15.424, de 2004;

9 - alteração de valores de compensação a título de nascimento, óbito e casamento;

10 - aumento do valor da complementação de receita bruta mínima mensal das

serventias deficitárias;

11 - em casos de superávit, previsão de ordem de prioridade de destinação de
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recursos pela Comissão Gestora;

12 - autorização aos notários e registradores do Estado para celebração de

convênios, contratos e prestação de outros serviços públicos ou de utilidade pública.

As medidas propostas pelo Substitutivo n° 2 não afe tam o equilíbrio financeiro-

orçamentário, não geram novas despesas para o Estado nem ferem a Lei de

Responsabilidade Fiscal. As mudanças afetam basicamente a relação entre as

serventias e o público usuário, e o aprimoramento dos mecanismos de fiscalização e

controle levará a um acréscimo de receita da Taxa de Fiscalização Judiciária, que,

certamente, compensará a pequena redução proposta, em torno de 1,89%.

Acreditamos que as mudanças que propomos, além de aprimorar a legislação em

vigor, fazem justiça à população mineira, que poderá arcar com valores justos para a

cobrança dos emolumentos. Os notários e registradores terão regras mais claras

sobre a administração dos recursos pela Comissão Gestora, além do atendimento de

suas reivindicações de inovações, como o arquivamento digitalizado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.151/2009, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir a presentado, e pela rejeição do

Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Ju stiça, e da Emenda n° 1,

apresentada pela Comissão de Administração Pública.

SUBSTITUTIVO N° 2

Altera a Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização

Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei

federal, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 200 4, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 7° – (...)

I - protocolo, traslado, anotações e comunicações determinadas por lei, necessárias

à realização do ato notarial ou de registro.
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(...)

Parágrafo único - O arquivamento de documentos relativos aos atos praticados

pelos serviços notariais e de registro poderá ser feito por meio eletrônico ou

digitalizado, cabendo ao titular da serventia a responsabilidade pela segurança dos

dados.

Art. 8° – (...)

§ 1° - Na cotação, faculta-se o uso de carimbo que indique os valores expressos

nas tabelas constantes no Anexo desta lei.

§ 2° - O notário e o registrador deverão manter na serventia, para exibição ao

servidor fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda e à Corregedoria-Geral de

Justiça, quando solicitado, cópia do recibo de que trata o “caput” deste artigo.

§ 3° - Para efeitos do “caput” deste artigo poderá ser exigida a utilização de

equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - ou de nota fiscal, na forma em que

dispuser o regulamento.

(...)

Art. 10 – (...)

§ 3° - (...)

III - o valor do bem ou direito objeto do ato notarial ou registral utilizado para fins do

recolhimento do imposto sobre transmissão intervivos, a qualquer título, por ato

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre

imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição, ou o

valor da avaliação fiscal para fins de recolhimento do imposto sobre transmissão

“causa mortis” e doação de quaisquer bens ou direitos, conforme dispuser resolução

da Secretaria de Estado de Fazenda;

(...)

XIII - o valor a ser transmitido, na lavratura de escritura de inventário e partilha,

independentemente da quantidade de bens e direitos inventariados ou partilhados e

do número de quinhões e herdeiros;

XIV - o valor correspondente ao que exceder a meação, na lavratura de escritura de

separação ou divórcio consensuais;

XV - em escritura de inventário com bens inexistentes a inventariar e de separação
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ou divórcio em que não houver a partilha ou em que não houver excedente de

meação, independentemente da quantidade de bens partilhados, o ato notarial será

considerado sem conteúdo financeiro;

XVI - o valor dos bens e direitos a serem transmitidos, excluída a meação, quando

se tratar de registro do formal de partilha.

§ 4° - (...)

VII - nas alienações de frações ideais de um mesmo imóvel será cotado apenas um

ato, independentemente do número de alienantes ou de adquirentes.

(...)

§ 6° - Em escritura de inventário com bens inexiste ntes a inventariar e de separação

ou divórcio em que não houver a partilha ou em que não houver excedente de

meação, independentemente da quantidade de bens partilhados, o ato notarial será

considerado sem conteúdo financeiro.

(...)

Art. 15 – (...)

§ 1° - Ficam reduzidos a 20% (vinte por cento) os v alores dos emolumentos e da

Taxa de Fiscalização Judiciária - TFJ - relativamente aos atos de aquisição de casa

própria em terreno de até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) com área

construída superior a 60m² (sessenta metros quadrados) e igual ou inferior a 80m²

(oitenta metros quadrados), quando vinculada a programa habitacional federal,

estadual ou municipal, destinado a pessoa de baixa renda, com participação do poder

público.

§ 2° - A redução prevista no parágrafo anterior apl ica-se às legitimações de terras

devolutas efetuadas pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - em

cumprimento ao disposto na Lei n° 7.373, de 1978.

§ 3º - O disposto no “caput” não se aplica aos atos relacionados com operações de

financiamento imobiliário contratadas a taxas de mercado, inclusive no âmbito do

Sistema Financeiro Imobiliário, ainda que utilizem recursos captados em depósitos de

poupança pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e

Empréstimo - SBPE.

Art. 16 – (...)
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IV - cobrar acréscimo quando ocorrer, nos atos de registro, transcrição de alvará,

mandado, guia de recolhimento ou documento de arrecadação de tributos, certidões

em geral e outros documentos;

(...)

IX - cobrar acréscimo quando ocorrer, nos atos notariais, transcrição de alvará,

mandado, guia de recolhimento ou documento de arrecadação de tributos e certidões

em geral.

(...)

Art. 20 – Fica isenta de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária a prática

de atos notariais e de registro:

I - para cumprimento de mandado e alvará judicial expedido em favor de

beneficiário da justiça gratuita, amparado pela Lei Federal n° 1.060, de 5 de fevereiro

de 1950, nos seguintes casos:

a) nos processos relativos a ações de investigação de paternidade e de pensão

alimentícia;

b) representado por Defensor Público Estadual ou advogado dativo designado nos

termos da Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999;

c) nos termos do art. 6° da Lei Federal n° 6.969, d e 10 de dezembro de 1981;

d) nos termos do § 2° do art. 12 da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001;

e) quando a parte não estiver assistida por advogado, nos processos de

competência dos Juizados Especiais de que tratam as Leis Federais n°s 9.099, de 26

de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

II - de penhora ou o arresto, nos termos do inciso IV do art. 7° da Lei Federal n°

6.830, de 22 de setembro de 1980;

III - de escritura e o registro de casa própria de até 60m² (sessenta metros

quadrados) de área construída em terreno de até 250m² (duzentos e cinquenta

metros quadrados) quando vinculada a programa habitacional federal, estadual ou

municipal, destinado a pessoa de baixa renda, com participação do poder público;

IV - de interesse da União Federal, nos termos do Decreto-Lei n° 1.537, de 13 de

abril de 1977;

V - de autenticação de documentos e de registro de seus atos constitutivos,
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inclusive alterações, de entidade de assistência social assim reconhecida pelo

Conselho Municipal de Assistência Social ou Conselho Estadual de Assistência

Social, nos termos da Lei n° 12.262, de 23 de julho  de 1996, observado o disposto no

parágrafo único deste artigo;

VI - a que se referem os incisos I e II do art. 290-A da Lei Federal nº 6.015, de

1973, com a redação dada pela Lei Federal n° 11.481 , de 2007;

VII - a que se refere o § 3° do art. 1.124-A da Lei  Federal n° 5.869, de 1973 (Código

de Processo Civil), com a redação dada pela Lei Federal n° 11.441, de 2007.

§ 1° - A isenção a que se refere o inciso V do “cap ut” deste artigo é dirigida às

entidades que efetivamente prestem serviços de assistência social no cumprimento

dos objetivos previstos nos incisos I a V do art. 3° da Lei n° 12.262, de 1996, não se

aplicando às entidades mantenedoras cujas sedes funcionem apenas como escritório

administrativo, sem atuar diretamente na área da assistência social.

§ 2° - A concessão da isenção de que trata o inciso  I deste artigo fica condicionada

a pedido formulado pela parte perante o oficial, no qual conste a expressa declaração

de que é pobre no sentido legal e que não pagou honorários advocatícios, para fins

de comprovação junto ao Fisco Estadual, e, na hipótese de constatação da

improcedência da declaração de pobreza, poderá o notário ou registrador exigir do

usuário o pagamento dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária

correspondentes.

§ 3° - A isenção a que se refere o inciso III do “c aput” deste artigo aplica-se às

legitimações de terras devolutas, quando efetuadas pelo Instituto de Terras do Estado

de Minas Gerais - ITER -, em cumprimento à Lei n° 7 .373, de 3 de outubro de 1978.

(...)

Art. 24-A – Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa devida

quem utilizar ou propiciar a utilização de documento relativo a recolhimento da Taxa

de Fiscalização Judiciária com autenticação ou conteúdo falsos.

(...)

Art. 27 – (...)

II - a recusa da exibição de documentos e de livros ou da prestação de informações

solicitadas pelo Fisco, relacionadas com a Taxa de Fiscalização Judiciária,
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sujeitando-se o infrator à multa de até R$500,00 (quinhentos reais) por documento;

III - relativamente ao relatório previsto no parágrafo único do art. 26, sujeitam-se o

notário e o registrador às seguintes penalidades:

a) pela falta de entrega: R$2.000,00 (dois mil reais) por vez;

b) pela entrega fora do prazo: R$1.000,00 (mil reais) por vez;

c) pela entrega com dados incompletos ou incorretos: R$2.000,00 (dois mil reais)

por vez.

Parágrafo único - Caracterizam-se como utilização irregular do selo de fiscalização,

sujeitando o infrator à penalidade prevista no inciso I do “caput” deste artigo:

I - a falta de registro do selo de fiscalização em livro próprio ou em sistema

informatizado na serventia;

II - a diferença verificada entre o estoque físico de selos de fiscalização existente na

serventia e a quantidade de selos resultante do confronto entre os selos recebidos,

utilizados e cancelados no período.

(...)

Art. 31 – Fica estabelecida, sem ônus para o Estado, a compensação ao Oficial do

Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos por ele praticados, em

decorrência de lei, conforme o disposto no art. 8° da Lei Federal n° 10.169, de 29 de

dezembro de 2000, bem como a compensação pelos atos gratuitos praticados pelos

registradores de imóveis em decorrência da aplicação da Lei n° 14.313, de 19 de

junho de 2002.

Parágrafo único - A compensação de que trata o “caput” deste artigo será realizada

com recursos provenientes do recolhimento de quantia equivalente a 4,32% (quatro

vírgula trinta e dois por cento) do valor dos emolumentos recebidos pelo Notário e

pelo Registrador.

Art. 32 – O recolhimento a que se refere o parágrafo único do art. 31 desta lei far-

se-á mediante depósito mensal em conta específica de que seja titular a comissão de

que trata o art. 33.

Parágrafo único - A partir do recebimento dos emolumentos, o notário ou registrador

constitui depositário dos valores devidos à compensação prevista do artigo anterior,

até o efetivo depósito na conta indicada pela comissão gestora a que se refere o art.
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33 desta lei.

Art. 33 – A gestão e os devidos repasses dos recursos serão realizados por

comissão gestora integrada por seis membros efetivos e respectivos suplentes, assim

distribuídos:

I - dois representantes indicados pela Associação dos Serventuários de Justiça do

Estado de Minas Gerais - SERJUS -;

II - dois representantes indicados pelo Sindicato dos Notários e Registradores de

Minas Gerais - SINOREG -;

III - dois representantes indicados pelo Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das

Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais - RECIVIL.

(...)

§ 2° - A comissão escolherá, entre seus membros, um  coordenador e um

subcoordenador, cujas funções serão definidas em estatuto.

(...)

§ 5º - O coordenador e o subcoordenador terão mandato de dois anos e deverão

ser escolhidos, alternadamente, entre os membros a que se referem os incisos I a III

do § 1º, nessa ordem, sendo vedada a recondução;

§ 6° - A comissão gestora a que se refere o “caput”  terá personalidade jurídica

própria, organizada de acordo com as disposições do Capítulo II do Título II do Livro I

da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 7° - Compete privativamente à Assembleia Geral, c onstituída por todos os

notários e registradores do Estado:

I - aprovar o estatuto, no prazo de sessenta dias contados da data da publicação

desta lei;

II - definir o limite máximo de despesa com pessoal;

III - discutir e votar o relatório e as contas da administração relativas ao exercício

findo;

IV - discutir e votar o orçamento das despesas para o exercício subsequente;

V - eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;

VI - destituir os administradores;

VII - alterar o estatuto.
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§ 8° - A fiscalização e o controle interno das ativ idades da comissão serão

exercidos pelo Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia Geral.

§ 9º - A comissão gestora elaborará escrituração contábil de sua movimentação

econômica e financeira observando os princípios fundamentais e as normas

brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

§ 10 - Perderá o mandato o coordenador que deixar de prestar contas ou

descumprir as obrigações estabelecidas neste capítulo.

§ 11 - A Assembleia Geral reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença de

dois terços dos notários e registradores do Estado, e, em segunda convocação, com

qualquer número de presentes.

Art. 34 – A destinação dos recursos previstos neste capítulo atenderá à seguinte

ordem de prioridade, havendo disponibilidade de saldo, após a dedução dos custos

operacionais, limitados a 5% (cinco por cento) da arrecadação:

I - compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos

praticados em decorrência de lei;

II - compensação aos registradores de imóveis pelos atos gratuitos praticados em

decorrência da aplicação da Lei n° 14.313, de 19 de  junho de 2002, a partir de 13 de

janeiro de 2009, tendo como limite máximo o valor constante na tabela de

emolumentos correspondente;

III - complementação de receita bruta mínima mensal das serventias deficitárias, até

o limite de R$1.100,00 (mil e cem reais) por serventia.

§ 1° - Os registros de nascimentos e óbitos serão c ompensados até o limite máximo

de R$30,00 (trinta reais) por ato; os de casamento, até R$50,00 (cinquenta reais), e

os demais atos, havendo recursos, serão compensados em valores e segundo

critérios definidos pela comissão gestora.

§ 2° - Para os efeitos desta lei, compõe a receita bruta das serventias a soma dos

valores recebidos a título de emolumentos, inclusive de atos praticados por serviços

notariais e registrais anexos, se houver, e a compensação de que trata esta lei.

§ 3° - O disposto no inciso II não se aplica às ser ventias cuja receita bruta mensal

seja superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

(...)
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Art. 35 – A compensação devida aos notários e registradores e a complementação

da receita bruta mínima serão efetuadas pela comissão gestora, por rateio do saldo

existente ou nos limites máximos fixados, na mesma proporção dos atos gratuitos

praticados, até o dia 20 do mês subsequente ao da prática dos atos.

§ 1° - (...)

I - pelos titulares das serventias a serem beneficiadas pela compensação prevista

no art. 31 desta lei, certidão declarando o número de atos gratuitos praticados,

divididos por espécie, segundo modelo a ser fornecido pela comissão;

II - pelos notários e registradores, inclusive os beneficiários da compensação

prevista no art. 31 desta lei, relatório circunstanciado dos atos pagos praticados no

mês, com a indicação dos recolhimentos devidos, conforme modelo a ser fornecido

pela comissão.

(...)

§ 2° - Os valores referidos nesta lei deverão ser r ecolhidos pelo notário e pelo

registrador até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prática do ato ou no dia

seguinte àquele em que a soma dos valores devidos ultrapassar R$1.100,00 (mil e

cem reais).

Art. 36 – Considera-se deficitária a serventia cuja receita bruta, somados os

emolumentos recebidos, inclusive os originários de atos de outros serviços notariais

ou registrais anexos, se for o caso, e os valores recebidos a título de compensação

por atos gratuitos, não ultrapassar R$1.100,00 (mil e cem reais) mensais.

Art. 37 – Em caso de superávit dos valores destinados à compensação dos

registradores civis das pessoas naturais e à complementação da receita bruta mínima

mensal das serventias deficitárias, o excedente será aplicado segundo critérios

definidos pela comissão gestora, atendida a seguinte ordem de prioridade:

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;

II - compensação dos atos gratuitos praticados por todas as especialidades em

decorrência de lei;

III - aprimoramento dos serviços de registro civil das pessoas naturais;
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IV - ampliação do valor da receita bruta mínima mensal paga nos termos do inciso

III do art. 34, observado o limite de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);

Art. 38 – A comissão gestora a que se refere o art. 33 desta lei, mediante

demonstrativos mensais a serem entregues à Secretaria de Estado de Fazenda,

preferencialmente em meio magnético, até o dia 30 do mês subsequente ao de

referência da prática dos atos, informará:

I - os valores arrecadados, discriminados por item, de cada uma das tabelas

constantes no Anexo desta lei e outras receitas auferidas, discriminadamente;

II - os repasses efetuados pela comissão gestora às serventias, discriminados por

quantidade, valor e espécie de ato notarial e de registro gratuito, bem como os

valores repassados às serventias, a título de complementação de receita;

III - as despesas operacionais e outras despesas executadas pela Comissão

Gestora, discriminada por espécie;

IV - o balancete mensal;

V - o demonstrativo de apuração de resultados do mês, bem como os saldos de

recursos existentes e o relatório de conciliação bancária contendo toda a

movimentação ocorrida.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Fazenda divulgará, com periodicidade

mensal, em sua página oficial na internet, os dados informados pela comissão

gestora a cada mês, até o dia 30 do mês subsequente.

Art. 42 – (...)

Parágrafo único - O titular de cartório que tiver conhecimento de descumprimento

do disposto neste capítulo deverá informá-lo à Corregedoria-Geral de Justiça.

(...)

Art. 49-A – Os notários e registradores de Minas Gerais são autorizados a realizar,

no estabelecimento de suas serventias, além da prática dos atos notariais e registrais

propriamente ditos, as seguintes atividades, ressalvadas as incompatibilidades

previstas no art. 25 da Lei n° 8.935, de 18 de nove mbro de 1994:

I - celebração de convênios ou contratos com entidades da administração pública

direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, suas autarquias ou

empresas públicas ou empresas por eles controladas, total ou parcialmente, visando
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à prestação de serviços públicos ou de utilidade pública;

II - prestação de serviços públicos ou de utilidade pública, desde que autorizados

por lei federal, estadual ou municipal ou por ato normativo próprio de quem detenha

poder regulamentar de atividade de serviços públicos ou de utilidade pública.

Parágrafo único - O notário ou o registrador deverá encaminhar ao Juiz Diretor do

Foro da sua comarca, por meio de ofício descritivo das atividades, cópia do contrato

ou do convênio firmado nos termos deste artigo.”.

Art. 2° – As Tabelas constantes no Anexo da Lei n° 15.424, de 2004, passam a

vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art. 3° – Ficam revogadas:

I - a Lei n° 8.768, de 13 de dezembro de 1984;

II - a Lei n° 12.461, de 7 de abril de 1997;

III - a Lei n° 13.643, de 13 de julho de 2000.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, produzindo seus efeitos

em relação às tabelas de que trata o art. 2º desta lei, a partir de 1º de abril de 2010.

ANEXO

(a que se refere o art. 2º da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO

(a que se refere o § 1° do art. 2° da Lei n° 15.424 , de 30 de dezembro de 2004)

“TABELA 1 (R$)

* - A Tabela 1 contendo os Atos do Tabelião de Notas foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 6.8.2009.

TABELA 2 (R$)

* - A Tabela 2 contendo os Atos do Oficial do Registro de Distribuição foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 6.8.2009.

TABELA 3 (R$)

* - A Tabela 3 contendo os Atos do Tabelião de Protesto de Títulos foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 6.8.2009.

TABELA 4 (R$)

* - A Tabela 4 contendo os Atos do Oficial de Registro de Imóveis foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 6.8.2009.
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TABELA 5 (R$)

* - A Tabela 5 contendo os Atos do Oficial de Registros de Títulos e Documentos foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 6.8.2009.

TABELA 6 (R$)

* - A Tabela 6 contendo os Atos do Oficial de Registros de Títulos e Documentos foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 6.8.2009.

TABELA 7 (R$)

* - A Tabela 7 contendo os Atos do Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e

do Juiz de Paz foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.8.2009.

TABELA 8 (R$)

* - A Tabela 8 contendo os Atos Comuns a Registradores e Notários foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 6.8.2009.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Juarez Távora, relator - Lafayette de Andrada - Célio

Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.949/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.949/2008 altera a Lei nº

13.994, de 18/9/2001, que institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e

Contratar com a Administração Pública Estadual – Cafimp –, e dá outras

providências.

Aprovado em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão

de Administração Pública, retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer

para o 2º turno, nos termos do art. 184, § 2º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.949/2008 tem por escopo alterar a Lei nº 13.994, de 2001, que

institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a

Administração Pública Estadual – Cafimp.



____________________________________________________________________________
127

A compatibilização da legislação estadual com as diretrizes constantes na Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que trata das normas relativas a licitações e contratos da

administração pública, é peça fundamental para garantir a eficiência e a eficácia dos

procedimentos licitatórios administrativos. No nosso entender, o projeto garante a

necessária vinculação e discricionariedade desses atos no âmbito do três Poderes.

No que tange ao aspecto financeiro e orçamentário, o projeto em tela não gera

impacto ao erário nem fere a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Mais, as

alterações propiciam o aprimoramento dos procedimentos licitatórios estaduais, razão

pela qual o projeto deve prosperar nesta Casa.

Por essas razões, ratificamos a posição adotada por esta Comissão no 1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.949/2008, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Juarez Távora - Célio

Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 2.949/2008

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual

– Cafimp.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 3º – (...)

VII – a não assinatura do contrato no prazo estabelecido pela Administração Pública

Estadual.”.

Art. 2º – Os arts. 6º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 13.994, de 2001, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 6º – Não sendo aceita a defesa a que se refere o art. 5º, o fornecedor estará

sujeito, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº
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8.666, de 21 de junho de 1993, à suspensão temporária do direito de licitar e

contratar com a Administração Pública Estadual ou à declaração de inidoneidade.

Parágrafo único – É de competência exclusiva de Secretário de Estado, ou

autoridade equivalente, insuscetível de delegação, a aplicação da penalidade de

declaração de inidoneidade, conforme previsto no § 3º do art. 87 da Lei Federal nº

8.666, de 1993.

Art. 7º – Os órgãos ou entidades do Poder Executivo encaminharão, até o quinto

dia útil de cada mês, à Auditoria-Geral do Estado os autos dos processos

administrativos que concluírem pela aplicação de uma das sanções mencionadas no

art. 6º.

§ 1º – O encaminhamento dos autos dos processos administrativos, nos termos

deste artigo, é de responsabilidade do ordenador de despesas do órgão ou entidade.

§ 2º – A Auditoria-Geral do Estado procederá à análise do processo administrativo e

determinará a inclusão do fornecedor punido no Cadastro de que trata esta lei.

§ 3º – Em razão da análise a que se refere o § 2º, a Auditoria-Geral do Estado

poderá converter o processo em diligência à autoridade que aplicou a sanção,

sugerindo a sua revisão, para adequá-la aos preceitos da legislação, nos termos do

art. 64 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

§ 4º – A conversão do processo em diligência, nos termos do § 3º, implica a

suspensão dos efeitos da decisão, até a sua confirmação ou revisão.

Art. 8º – Os órgãos ou entidades dos Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal de

Contas e o Ministério Público encaminharão, até o quinto dia útil de cada mês, à

Auditoria-Geral do Estado a cópia dos autos dos processos administrativos punitivos

que concluírem pela aplicação de uma das sanções mencionadas no art. 6º e

solicitarão a inclusão dos fornecedores punidos no Cadastro de que trata esta lei.

§ 1º – Do processo constarão o nome ou a razão social do fornecedor, seu número

de cadastro de pessoa física ou jurídica no Ministério da Fazenda – CPF ou CNPJ –,

o número do contrato, a descrição da inadimplência contratual e a sanção aplicada,

com o respectivo prazo de vigência.

§ 2º – O encaminhamento da cópia dos autos dos processos administrativos é de

responsabilidade do titular do órgão ou da entidade.
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Art. 9° – No caso de declaração de inidoneidade, o ressarcimento integral dos

prejuízos resultantes da inadimplência contratual ou do ato ilícito praticado importará

a reabilitação do fornecedor, desde que requerida pelo interessado à própria

autoridade que aplicou a penalidade e após o decurso do prazo mínimo de dois anos,

conforme disposto no § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.”.

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

Art. 4º – Fica revogado o art. 10 da Lei nº 13.994, de 2001.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.187/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera as Leis

Delegadas nº 100, de 29 de janeiro de 2003, e nº 175, de 20 de janeiro de 2007”.

O projeto foi aprovado em 1º turno, com as Emendas nºs 3 e 4, e retorna a esta

Comissão, neste momento, para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art.

189 do Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em análise objetiva criar a Ouvidoria na estrutura orgânica do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –,

objetivando, nas palavras do autor, “a correição dos processos administrativos, como

também possibilitando a interação entre os usuários finais e o poder público”.

De conformidade com o art. 1º da proposição, a Ouvidoria terá competência para

receber pedidos de informação, esclarecimentos e reclamações afetos à autarquia,

dar ciência de infringência de normas operacionais ao Diretor-Geral do DER-MG,

formular e encaminhar denúncias e queixas referentes à atuação do órgão à Diretoria

Colegiada, à Procuradoria e ao Ministério Público e apresentar semestralmente

relatório circunstanciado de suas atividades. Para tanto, o projeto inclui a Ouvidoria

entre os órgãos das unidades administrativas do DER-MG, previstos no art. 3º da Lei

Delegada nº 100, de 2003, e cria o cargo de Ouvidor no Quadro Geral de Cargos de

Provimento em Comissão, previstos no art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007,

especificando as suas atribuições.
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As emendas de 1º turno aprimoraram a proposição, de modo a conferir maior

clareza às competências do Ouvidor. Foi também definida a duração do mandato,

que será de dois anos contados a partir da data da publicação da nomeação do

Ouvidor, permitida uma única recondução, além de prever uma regra de estabilidade

para o cargo, de forma que o Ouvidor somente poderá ser destituído do cargo na

hipótese de falta grave devidamente comprovada. As demais ouvidorias previstas na

Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004, que cria a Ouvidoria-Geral do Estado de

Minas Gerais, têm a previsão de mandato fixo e estabilidade. O mandato é de dois

anos, admitida uma recondução por igual período, para os cargos de Ouvidores de

Polícia e dos Sistemas Penitenciário, Educacional, de Saúde e Ambiental, de

Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas.

Conforme nos manifestamos no 1º turno, reiteramos que o impacto financeiro na

folha de pagamento de pessoal do Estado, decorrente da criação do cargo de

Ouvidor, em torno de R$6.000,00 ao mês e de R$80.000,00 ao ano, está em

conformidade com os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, pois corresponde a 0,00027% da Receita Corrente

Líquida - RCL - relativa ao período de maio de 2008 a abril de 2009, conforme o

Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2009¹. A

despesa com pessoal do Estado, no mesmo período, corresponde a 46,41% da RCL,

índice esse muito aquém do limite máximo de 49% e do limite prudencial de 46,55%,

estabelecidos pela LRF, respectivamente, nos arts. 20, II, “c”, e 22, parágrafo único.

Apresentamos, todavia, ao vencido uma emenda que tem o objetivo de introduzir,

entre as áreas de atuação estratégica deste Parlamento, a orientação dos usuários

de serviços públicos quanto ao encaminhamento de denúncias e reclamações aos

órgãos competentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.187/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O Anexo III da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007, passa a vigorar na
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forma do Anexo II desta lei.

(...)

ANEXO II

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2009)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007)

Áreas de Atuação Estratégicas

AÇÕES

Político-Institucional

Gestão Institucional

Interlocução com a Sociedade

Ação Legislativa

Interiorização da Atividade Legislativa

Fomento à Participação Popular

Ações de Fiscalização e Controle

Ações de Aprimoramento das Normas Regimentais

Memória Institucional

Relação Interinstitucional

Inovação Tecnológica

Ações de Aprimoramento de Técnicas Legislativas

Orientação a Usuários de Serviços Públicos quanto ao Encaminhamento de

Denúncias e Reclamações aos Órgãos Competentes”

PROJETO DE LEI Nº 3.187/2009

(Redação do Vencido)

Altera as Leis Delegadas nº 100, de 29 de janeiro de 2003, e nº 175, de 20 de

janeiro de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criada, na estrutura orgânica básica do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a Ouvidoria com as seguintes

competências:

I - formular e encaminhar as denúncias e queixas aos órgãos competentes, em
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especial à Diretoria Colegiada, à Procuradoria e ao Ministério Público;

II - dar ciência de infringência de normas operacionais ao Diretor-Geral do DER-

MG;

III - receber pedidos de informações, esclarecimentos e reclamações afetos à

autarquia e responder diretamente aos interessados; e

IV - produzir, semestralmente ou quando julgar oportuno, relatório circunstanciado

de suas atividades e encaminhá-lo à Diretoria-Geral e à Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas - Setop.

§ 1º - A Ouvidoria atuará com independência e não se subordinará

hierarquicamente a qualquer órgão ou entidade.

§ 2º - O Diretor-Geral do DER-MG providenciará os meios adequados ao exercício

das atividades da Ouvidoria.

Art. 2º – O inciso III do art. 3º da Lei Delegada nº 100, de 29 de janeiro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Auditoria Seccional;

c) Procuradoria;

d) Ouvidoria;

e) Assessoria de Custos;

f) Assessoria de Licitações;

g) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

h) Diretoria de Fiscalização;

i) Diretoria de Projetos;

j) Diretoria de Infraestrutura Rodoviária;

k) Diretoria de Operações;

l) Diretoria de Gestão de Pessoas.”.

Art. 3º – Fica criado, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, a

que se refere o “caput” do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007,

um cargo de Ouvidor, destinado ao DER-MG, com as seguintes atribuições:
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I - ouvir as reclamações do cidadão, relativas à infringência de normas

procedimentais; relativas às deficiências em serviços de competência do DER-MG,

sejam diretamente prestados, terceirizados ou quando atuar apenas como

interveniente; relativas ao mau estado de conservação das rodovias estaduais; e,

quando couber, manter sigilo da fonte e a proteção do denunciante;

II - receber denúncias de quaisquer violações de direitos individuais ou coletivos, de

atos legais, bem como qualquer ato de improbidade administrativa, praticados por

agentes públicos, vinculados direta ou indiretamente ao DER-MG;

III - promover as ações necessárias à apuração da veracidade das reclamações e

denúncias e, quando couber, tomar as providências necessárias ao saneamento das

irregularidades e ilegalidades constatadas;

IV - produzir, semestralmente, e também quando oportuno, apreciações críticas

sobre a atuação do DER-MG, encaminhando-as à Diretoria Colegiada, ao Conselho

de Administração e à Setop.

§ 1º - O Ouvidor será indicado e nomeado pelo Governador do Estado, após

aprovação prévia da Assembleia Legislativa.

§ 2º - É vedado ao Ouvidor o exercício de atividade ou a participação em entidade

civil, comercial ou fundacional relacionada com a área de atuação do DER-MG, bem

como a manutenção de vínculo de qualquer natureza, incompatível com o exercício

da função, com entidade ou pessoa que tenha interesse em atividade desenvolvida

pelo DER-MG.

§ 3º - Em função do disposto no "caput", o item V.17.1 do Anexo V da Lei Delegada

nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma constante do Anexo desta lei.

§ 4º - O mandato do Ouvidor será de dois anos a partir da data de publicação da

sua nomeação pelo Governador do Estado, permitida uma única recondução.

§ 5º - O Ouvidor somente será destituído do cargo em caso de falta grave

devidamente comprovada.

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

ANEXO

(a que se refere o § 3º do art. 3º da Lei nº , de de de 2009)

“ANEXO V
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(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11,16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DE

FUNÇÕES GRATIFICADAS ESPECÍFICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA

CORRELAÇÃO

(...)

V.17 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS

GERAIS – DER

V.17.1 – CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Denominação do cargo Quantitativo Código Vencimento

Diretor-Geral 01 DG-ER 9.000,00

Vice-Diretor-Geral 01 VG-ER 8.500,00

Diretor 06 DR-ER 7.000,00

Ouvidor 01 OV-ER01 6.000,00”
¹http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/gestaofiscal/ano2009/1quadr

imestre2009.pdf

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Juarez Távora - Célio

Moreira.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.367/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 3.367/2009 “cria cargos de

natureza especial no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão da

Administração Direta do Poder Executivo e dá outras providências”.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1,  retorna a matéria a esta

Comissão para receber parecer de 2° turno, nos term os regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto em tela visa à criação de três cargos de Piloto de Helicóptero no Quadro

Geral de Cargos de Provimento em Comissão da Administração Direta do Poder
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Executivo. De acordo com a justificação apresentada pelo Governador do Estado, a

criação dos cargos se faz necessária para assegurar a utilização de helicóptero que

foi adquirido e será recebido pelo Estado neste ano.

Além da criação dos cargos, o projeto autoriza o Poder Executivo a arcar com os

custos inerentes à renovação da habilitação dos pilotos de aeronave, por meio de

processo de ressarcimento, e a conceder gratificação especial ao ocupante de cargo

de provimento em comissão de Comandante de Avião a Jato ao servidor ocupante de

cargo de provimento efetivo de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do

Governador, enquanto exercer a função de piloto de avião a jato.

Ao projeto foram acrescentados dispositivos oriundos de propostas do Governador

do Estado, encaminhadas por meio das Mensagens n°s 378 e 382, de 2009, que

inserem na proposição a previsão de pagamento de honorários aos servidores

participantes do processo de habilitação de condutores do Detran-MG e criam, na

estrutura orgânica básica da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Assessoria

de Relações Regionais, além de dez unidades de DAI-unitário destinadas à referida

Universidade.

Esta Comissão apresentou no 1° turno o Substitutivo  n° 1, que acolheu as emendas

das comissões que nos antecederam, além de deixar clara a forma de adoção de

medidas que beneficiam as fundações associadas no desenvolvimento de suas

atividades acadêmicas.

Com relação ao exame dos aspectos financeiro-orçamentários que envolvem a

proposição, devemos salientar que a Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000,

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal ou simplesmente LRF, que

estabelece normas de finanças públicas para a responsabilidade na gestão fiscal,

preceitua, em seu art. 16, que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada de estimativa

do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos

dois subsequentes, bem como de declaração do ordenador de despesa de que o

aumento pretendido apresenta adequação orçamentária e financeira em relação à Lei

Orçamentária Anual e guarda compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias.
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Em relação às disposições acerca dos cargos de Piloto de Helicóptero, bem como

às despesas dele decorrentes, conforme a proposição, foi encaminhado junto com a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

um cálculo de repercussão financeira anual. O valor, de R$567.272,00, está em

conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto ao pagamento de honorários aos servidores participantes do processo de

habilitação de condutores do Detran-MG, conforme relatório encaminhado pela

Seplag, há um impacto financeiro anual de R$13.781.451,44. Trata-se de valor

superestimado, uma vez que o impacto é variável conforme o número de exames

realizados por mês, e a Secretaria considerou para efeitos de cálculo o valor máximo

de honorários mensais.

Segundo o relatório enviado pela Seplag, o impacto financeiro pela criação, na

estrutura orgânica básica da Universidade do Estado de Minas Gerais, da Assessoria

de Relações Regionais, além de dez unidades de DAI-unitário destinadas à referida

Universidade, é de cerca de R$66.666,67 anuais.

O impacto financeiro total anual da proposição é de cerca de R$14.415.390,11, o

que corresponde tão somente a 0,0502% da Receita Corrente Líquida – RCL – do

período de maio de 2008 a abril de 2009, conforme o relatório de gestão fiscal relativo

ao primeiro quadrimestre do exercício de 2009¹. Vale dizer que o impacto da

proposição é desprezível. Atente-se, ainda, para o fato de que a despesa com

pessoal do Estado, no mesmo período, corresponde a 46,41% da RCL, índice esse

bastante aquém dos limites máximo, de 49%, e prudencial, de 46,55%, estabelecidos

na LRF, respectivamente, nos arts. 20, II, “c”, e 22, parágrafo único.

Pelas razões acima expostas, ratificamos a posição adotada por esta Comissão no

1° turno.

Algumas alterações aprovadas no 1º turno levam à necessidade de modificação de

outros dispositivos que tratam do quantitativo dos cargos, constantes em anexos das

Leis Delegadas nºs 174 e 175, de 2007, razão pela qual apresentamos as Emendas

nºs 1 e 2 ao vencido no 1º turno, apresentadas no final desta peça opinativa.

Apresentamos também as Emendas n°s 3 a 7, que corri gem erro material e

promovem a adequação da proposição à técnica legislativa.
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A Emenda nº 7, atendendo sugestão dos Deputados Inácio Franco e Délio

Malheiros, eleva o limite de horas para cálculo dos honorários do servidor que exercer

a função de auxiliar ou membro de banca examinadora em processo de habilitação,

controle e reabilitação de condutor de veículo automotor, de competência do Detran-

MG, de 60 (sessenta) para 80 (oitenta) horas mensais.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.367/2009, no 2°

turno, com as Emendas nºs 1 a 7 ao vencido no 1° tu rno, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1

Acrescente-se ao art. 1° o seguinte § 2°, passando o parágrafo único a vigorar

como § 1°, acrescentando-se ao projeto o Anexo II a  seguir:

“Art. 1° - (...)

§ 2° - Em decorrência da criação de que trata o “ca put” deste artigo, o item “Piloto

de Helicóptero” do Anexo VIII da Lei Delegada n° 17 4, de 2007, passa a vigorar na

forma do Anexo II desta lei.”.

ANEXO II

(a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº ...., de de de )

“ANEXO VIII

(a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007)

Cargos de Natureza Especial da Administração Direta do Poder Executivo

DENOMINAÇÃO DA CLASSE CÓDIGO QUANTITATIVO

(...) (...) (...)

Piloto de Helicóptero EX-35 8

(...) (...) (...)”

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 9º o seguinte § 2º, renumerando-se os subsequentes,

acrescentando-se ao projeto o Anexo III a seguir:

“Art. 9° - (...)

§ 2° - Em virtude do disposto no § 1º deste artigo,  o quantitativo de DAI-unitário da

Uemg, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a
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vigorar na forma do Anexo III desta lei.”.

ANEXO III

(a que se refere o § 2º do art. 9º da Lei nº ......, de de de )

“ANEXO IV

Quantitativos de DAI-unitário, FGI-unitário e GTE-unitário atribuídos às autarquias e

fundações do Poder Executivo

(a que se referem o § 2º do art.2º, o § 4º do art. 8º, o § 2º do art. 12 e o inciso I do §

1º do art. 14 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

IV.1 - Quantitativos de DAI-unitário, FGI-unitário e GTE-unitário atribuídos às

autarquias e fundações do Poder Executivo

* - O quadro contendo os quantitativos de DAI-unitário, FGI-unitário e GTE-unitário

atribuídos às autarquias e fundações do Poder Executivo foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 6.8.2009.

EMENDA N° 3

Dê-se ao inciso I do art. 7° a seguinte redação:

“Art. 7º - (...)

I - articular-se com as fundações associadas à Uemg, garantindo-lhes interlocução

com a Reitoria, as Pró-Reitorias e as unidades colegiadas de deliberação superior;”.

EMENDA N° 4

Dê-se ao “caput” do art. 10 a seguinte redação:

“Art. 10 - A Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – e as fundações

associadas nos termos do art. 129 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias – ADCT – da Constituição do Estado manterão programas de

cooperação mútua com vistas ao desenvolvimento do ensino superior no Estado,

mantida a autonomia administrativa, financeira, patrimonial e acadêmico-pedagógica

da Uemg e das fundações e respeitados os vínculos aos respectivos sistemas de

ensino.”.

EMENDA N° 5

Dê-se ao inciso IV do §1° do art. 10 a seguinte red ação:

“Art. 10 - (...)

IV - Fundação Cultural de Campanha da Princesa, do Município de Campanha;”.
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EMENDA N° 6

Dê-se aos §§ 4º, 5° e 6° do art. 10 a seguinte reda ção:

“Art. 10 - (...)

§ 4° - As fundações associadas poderão utilizar a l ogomarca da Uemg, nos termos

do regulamento, informando a sua condição de associadas.

§ 5° - Os diplomas expedidos pelas fundações associ adas poderão ser assinados

em conjunto com a Uemg, nos termos do regulamento.

§ 6° - A Uemg poderá firmar parcerias com as fundaç ões associadas visando à

adoção do sistema de ensino a distância, nos termos do regulamento.”.

EMENDA N° 7

Dê-se ao inciso I do art. 5º-A a que se refere o art. 6° a seguinte redação:

“Art. 6º - (...)

Art. 5°-A - (...)

I - os honorários serão calculados em horas, observado o limite de oitenta horas

mensais;”.
¹http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/gestaofiscal/ano2009/1quadr

imestre2009.pdf

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Juarez Távora - Célio

Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 3.367/2009

(Redação do Vencido)

Cria cargos de natureza especial no Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão da Administração Direta do Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam criados no Quadro Geral de Cargos d e Provimento em Comissão da

Administração Direta do Poder Executivo, de que trata o art. 1° da Lei Delegada n°

174, de 26 de janeiro de 2007, três cargos de Piloto de Helicóptero, Código EX-35,

passando a ser de oito cargos o quantitativo constante no Anexo VIII da Lei Delegada

n° 174, de 2007.

Parágrafo único - A lotação, a identificação e a forma de recrutamento dos
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ocupantes dos cargos criados no “caput” deste artigo serão definidas em decreto.

Art. 2° - O Poder Executivo fica autorizado a arcar  com as despesas necessárias

para a renovação da habilitação de piloto de aeronave, por meio de processo de

ressarcimento.

Art. 3° - O servidor ocupante do cargo de proviment o efetivo de Comandante de

Aeronave do Gabinete Militar do Governador, Código CAGM-1, enquanto exercer a

função de piloto de avião a jato, perceberá o valor da gratificação especial devida ao

ocupante do cargo de provimento em comissão de Comandante de Avião a Jato,

Código EX-41, prevista no § 1° do art. 8° da Lei n°  9.266, de 18 de setembro de 1986.

Art. 4° - O art. 8° da Lei n° 9.266, de 18 de setem bro de 1986, fica acrescido do

seguinte § 3°:

“Art. 8° - (...)

§ 3° - Para o cálculo da gratificação especial a qu e se refere o § 1° deste artigo, o

valor da hora-voo é o constante no Anexo XLII da Lei Delegada n° 39, de 3 de abril de

1998.”.

Art. 5° - No quadro constante no Anexo XLII da Lei Delegada n° 39, de 3 de abril de

1998, na forma do Anexo da Lei n° 18.007, de 7 de j aneiro de 2009, a expressão

“Valor da Gratificação (R$)” passa a vigorar como “Valor da Gratificação (reais por

hora-voo)”.

Art. 6° - A Lei n° 15.962, de 30 de dezembro de 200 5, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 5°-A:

“Art. 5°-A - Serão devidos honorários, nos termos d o inciso VI do art. 118 da Lei n°

869, de 5 de julho de 1952, ao servidor efetivo que, em caráter eventual, exercer a

função de auxiliar ou membro de banca examinadora, em processo de habilitação,

controle e reabilitação do condutor de veículo automotor de competência do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG -, na forma definida em

regulamento e observado o seguinte:

I - os honorários serão calculados em horas, observado o limite máximo de

sessenta horas mensais;

II - o valor da hora trabalhada será de até 1,5% (um vírgula cinco por cento) do

vencimento básico do Agente de Polícia, nível I, grau A, previsto nesta lei, conforme a



____________________________________________________________________________
141

função desempenhada na banca examinadora.

§ 1° - Os honorários de que trata este artigo somen te serão devidos se as

atividades referidas no “caput” forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo

de que o servidor for titular, admitindo-se compensação de carga horária quando as

atividades forem desempenhadas durante a jornada de trabalho.

§ 2° - Os valores recebidos nos termos deste artigo  não se incorporarão à

remuneração do servidor para nenhum efeito e não poderão ser utilizados como base

de cálculo para quaisquer vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos de

aposentadoria e pensões.

§ 3° - Os critérios para a instalação de bancas exa minadoras de exame de direção

de competência do Detran-MG serão definidos em regulamento.”.

Art. 7° - Fica criada na estrutura orgânica básica da Universidade do Estado de

Minas Gerais - Uemg - a Assessoria de Relações Regionais, com as seguintes

competências básicas:

I - articular-se com as fundações associadas à Uemg, garantindo-lhes interlocução

com a Reitoria, Pró-Reitorias e órgãos colegiados de deliberação superior;

II - assistir as fundações associadas à Uemg na implementação de programas de

cooperação e prestar-lhes apoio técnico;

III - encaminhar à Pró-Reitoria competente e manifestar-se previamente em

quaisquer demandas que envolvam matéria de interesse das fundações associadas e

das unidades da Uemg localizadas no interior do Estado;

IV - subsidiar a direção superior e as unidades de coordenação e execução na

avaliação do atendimento às vocações regionais nos processos de expansão das

atividades da Uemg, nos termos do § 3° do art. 199 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Estatuto da Uemg poderá prever competências

complementares para a Assessoria de Relações Regionais.

Art. 8° - Fica acrescentada a seguinte alínea "d" a o inciso IV do art. 3° da Lei

Delegada n° 91, de 29 de janeiro de 2003:

“Art. 3º - (...)

IV - (...)

d) Assessoria de Relações Regionais;”.
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Art. 9° - Ficam criadas dez unidades de DAI-unitári o, de que trata a Lei Delegada n°

175, de 26 de janeiro de 2007, destinadas à Uemg.

§ 1° - Em virtude da criação de que trata o “caput”  deste artigo, o quantitativo de

DAI-unitário da Uemg, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada n° 175, de

2007, passa a ser de quinhentas e noventa e duas unidades.

§ 2° - Em decorrência da criação de que trata o “ca put” deste artigo, o item V.16.2

do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a  vigorar na forma do Anexo I

desta lei.

§ 3° - A identificação dos cargos criados em decorr ência do disposto no “caput”

deste artigo e as respectivas formas de recrutamento serão estabelecidas em

decreto, observado o disposto no art. 6° da Lei Del egada n° 175, de 2007.

Art. 10 - A Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e as fundações

associadas nos termos do art. 129 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado manterão programas de cooperação

mútua com vistas ao desenvolvimento do ensino superior no Estado, mantida a

autonomia administrativa, financeira, patrimonial e acadêmico-pedagógica da Uemg e

das fundações.

§ 1° - São instituições associadas à Uemg:

I - Fundação de Ensino Superior de Divinópolis;

II - Fundação de Ensino Superior de Passos;

III - Fundação de Ensino Superior do Vale do Jequitinhonha, do Município de

Diamantina;

IV - Fundação Educacional de Campanha da Princesa, do Município de Campanha;

V - Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola;

VI - Fundação Educacional de Ituiutaba.

§ 2° - Outras fundações educacionais de ensino supe rior poderão associar-se à

Uemg, mediante decreto do Governador do Estado, nos termos do § 1° do art. 129 do

ADCT.

§ 3° - As fundações associadas poderão participar d o conselho universitário da

Uemg, na forma do estatuto e do regimento geral.

§ 4° - A fundações associadas poderão utilizar a lo gomarca da Uemg, nos termos
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do regulamento.

§ 5° - Os diplomas expedidos pelas fundações associ adas serão assinados em

conjunto com a Uemg.

§ 6° - A Uemg firmará parcerias com as fundações as sociadas visando à adoção do

sistema de ensino a distância.

Art. 11 - A Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e suas fundações

educacionais associadas serão beneficiadas por programas especiais de

desenvolvimento de atividades acadêmicas, nos termos da Lei Orçamentária Anual.

§ 1° - Para o desenvolvimento dos programas especia is a que se refere o “caput”

deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas, sem prejuízo de outras que se

fizerem necessárias:

I - concessão de auxílio financeiro, por meio de bolsas de estudo, a alunos carentes

matriculados e com frequência regular em cursos de graduação reconhecidos e

regularmente oferecidos, conforme normas do sistema de educação competente;

II - concessão de auxílio financeiro para o desenvolvimento de estudos e pesquisas

de natureza científica e de projetos de extensão, desde que vinculados a cursos

reconhecidos e regularmente oferecidos, conforme normas do sistema de educação

competente.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos

dos seus arts. 2° e 3° a 1° de janeiro de 2009.

ANEXO I

(a que se refere o § 2° do art. 9° da Lei n° , de d e de 2009)

“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)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções Gratificadas

Específicas Criadas e Extintas e sua Correlação

V.16.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção

e Assessoramento

Espécie/nível Quantitativo de Cargos Valor (em DAI unitário)

DAI-1 2 2,00
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DAI-3 30 42,00

DAÍ-5 1 1,80

DAI-7 89 195,80

DAI-8 13 31,20

DAI-9 11 28,60

DAI-11 16 48,00

DAI-17 2 8,40

DAI-20 12 72,00

DAI-23 12 91,20

DAI-24 1 8,00

DAI-25 5 43,00

DAI-26 2 20,00

TOTAL 196 592,00”

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.432 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.432/2007, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá

denominação de Valdomiro Pereira de Souza à rodovia que liga a BR-135 ao

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

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.432/2007

Dá denominação à rodovia que liga a BR-135 ao Município de Patis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Valdomiro Pereira de Souz a a rodovia que liga a BR-135

ao Município de Patis.

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

Sala das Comissões, 17 de julho de 2009.

Gilberto Abramo, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Dimas Fabiano -
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Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.478 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.478/2008, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá

denominação de Aníbal Gonçalves das Neves à rodovia que liga o Município de Fruta

de Leite ao Entroncamento da Rodovia BR-251, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.478/2008

Dá denominação ao trecho da LMG-626 que liga o Município de Fruta de Leite ao

Entroncamento da Rodovia BR-251.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Aníbal Gonçalves das Neve s o trecho da LMG-626 que

liga o Município de Fruta de Leite ao entroncamento da Rodovia BR-251.

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

Sala das Comissões, 17 de julho de 2009.

Gilberto Abramo, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Dimas Fabiano -

Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.480 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.480/2008, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que dá

denominação de Arlen de Paulo Santiago à estrada que liga o Município de Coração

de Jesus ao de Brasília de Minas, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.480/2008

Dá denominação ao trecho da LMG-654 que liga o Município de Coração de Jesus

à MG-202.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Arlen de Paulo Santiago o  trecho da LMG-654 que liga o

Município de Coração de Jesus à MG-202.

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

Sala das Comissões, 17 de julho de 2009.

Gilberto Abramo, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Dimas Fabiano -

Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.001 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.001/2009, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá a

denominação de Mauro Caetano Gomes à Rodovia MG-402, que liga o Município de

São Francisco ao Município de Pintópolis, 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° 3.001/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-402 que liga o Município de São

Francisco ao Município de Pintópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Mauro Caetano Gomes o tre cho da Rodovia MG-402 que

liga o Município de São Francisco ao Município de Pintópolis.

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

Sala das Comissões, 17 de julho de 2009.

Gilberto Abramo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Lafayette de
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Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.049 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.049/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de São Sebastião da Vargem

Alegre – Aprussva –, com sede no Município de São Sebastião da Vargem Alegre, foi

aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.049/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de São Sebastião

da Vargem Alegre e Região – Aprussva –, com sede no Município de São Sebastião

da Vargem Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais de

São Sebastião da Vargem Alegre e Região – Aprussva –, com sede no Município de

São Sebastião da Vargem Alegre.

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

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.264 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.264/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária de Santa Rita de

Jacutinga, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga, foi aprovado em turno

único, na forma original.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.264/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária de Santa Rita de

Jacutinga, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural Comunitária de

Santa Rita de Jacutinga, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.287 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.287/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Clube Filatélico e Numismático de Uberlândia, com sede no

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

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.287/2009

Declara de utilidade pública o Clube Filatélico e Numismático de Uberlândia, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clu be Filatélico e Numismático de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.304 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.304/2009, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública o Clube de Artes e Cultura Encontro com a Saudade, com sede

no Município de Curvelo, 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° 3.304/2009

Declara de utilidade pública o Clube de Artes e Cultura Encontro com a Saudade,

com sede no Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clu be de Artes e Cultura Encontro

com a Saudade, com sede no Município de Curvelo.

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

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.325 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.325/2009, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de São Gonçalo do Rio

Abaixo, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, 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° 3.325/2009
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Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de São Gonçalo do Rio

Abaixo, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Artesãos de São

Gonçalo do Rio Abaixo, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.

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

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.329 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.329/2009, de autoria da Deput ada Maria Lúcia Mendonça, que

declara de utilidade pública a Associação Vêneta do Bairro da Conceição, com sede

no Município de Machado, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.329/2009

Declara de utilidade pública a Associação Vêneta do Bairro da Conceição, com

sede no Município de Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Vêneta do Bairro da

Conceição, com sede no Município de Machado.

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

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.334 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.334/2009, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública o Grupo Laboris de Teatro, com sede no Município de Porto
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Firme, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.334/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Laboris de Teatro, com sede no Município de

Porto Firme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Gru po Laboris de Teatro, com sede

no Município de Porto Firme.

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

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.344 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.344/2009, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que

declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Intermunicipal João

Clemente Neto – Aprijoclen –, com sede no Município de Carmo do Cajuru, 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° 3.344/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Intermunicipal

João Clemente Neto – Aprijoclen –, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais
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Intermunicipal João Clemente Neto – Aprijoclen –, com sede no Município de Carmo

do Cajuru.

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

Sala das Comissões, 17 de julho de 2009.

Gilberto Abramo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Lafayette de

Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.374 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.374/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores e Trabalhadores Rurais –

Apat –, com sede no Município de Tombos, 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° 3.374/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores e

Trabalhadores Rurais – Apat –, com sede no Município de Tombos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos

Agricultores e Trabalhadores Rurais – Apat –, com sede no Município de Tombos.

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

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.392 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.392/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação a escola estadual localizada no Município de Pequeri, foi aprovado em

turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.392/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Pequeri.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Padre Joã o Batista de Oliveira a escola

estadual de ensino médio localizada no Município de Pequeri.

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

Sala das Comissões, 17 de julho de 2009.

Gilberto Abramo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Lafayette de

Andrada.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/8/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sebastião Helvécio notificando que estará ausente do País no período

de 22/7/2009 a 11/8/2009. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Presidência dos Deputados Weliton Prado e Hely Tarqüínio

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.568 a

3.586/2009 - Requerimentos nºs 4.315 a 4.325/2009 - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Administração Pública, de Segurança Pública, de Política

Agropecuária e de Direitos Humanos - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Carlos Mosconi, Getúlio Neiva, Weliton Prado e Antônio Júlio - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do

Deputado Carlin Moura - Registro de presença - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano -

Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca

Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Zezé Perrella.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.568/2009

Declara de utilidade pública a Associação da Igreja Batista Fonte da Vida, com sede

no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Igreja Batista Fonte da

Vida, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Vanderlei Jangrossi

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Associação da Igreja

Batista Fonte da Vida, com sede no Município de Bom Despacho, e do cumprimento

de suas finalidades estatutárias, buscamos declará-la de utilidade pública. Isso

permitirá que se torne apta a realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas

atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por essa instituição, por certo terá
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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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.569/2009

Institui a Medalha do Mérito Ambiental Sérgio Mário Regina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Medalha do Mérito Ambiental Sérgio Mário Regina,

destinada a distinguir, anualmente, pessoas, empresas e instituições que hajam

contribuído destacadamente para a manutenção da qualidade ambiental ou defesa do

meio ambiente.

Art. 2º - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado, mediante proposta

do Plenário do Conselho de Política Ambiental - Copam -, da Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Parágrafo único - Não ultrapassará dez o número de pessoas, empresas e

instituições a serem agraciadas anualmente.

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 9.583, de 6 de junho de 1988.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: O Engenheiro Agrônomo Sérgio Mário Regina foi personagem atuante

na proteção ao meio ambiente, reconhecida nacional e internacionalmente.

Natural de Varginha, formou-se engenheiro agrônomo em 1956 pela Escola

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP de Piracicaba (SP). Iniciou sua vida

profissional como extensionista da Emater-MG, onde ocupou o cargo de Coordenador

de Hortaliças e posteriormente de Olericultura.

Participou do I Curso Intensivo de Olericultura (Projeto ETA - 55) promovido pela

então Universidade Rural do Estado de Minas Gerais - Uremg -, em Viçosa. Dos

participantes desse curso nasceu a idéia de formar a Sociedade de Olericultura do

Brasil. Na Embrater, coordenou o Programa de Horticultura - Prohort -, dando ênfase
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à capacitação e reciclagem dos extensionistas de todo o Brasil.

Convocado pelo então Ministro da Agricultura Alisson Paulinelli como consultor da

Secretaria Nacional de Produção, criou e foi titular da Gerência de Horticultura,

quando implementou os Programas Nacionais de Produção e Abastecimento de Alho,

Batata, Cebola e Maçã, também apoiados pelos cinco ministros sucessores.

Incentivou os produtores locais, regionais e estaduais.

Entretanto, Sérgio Regina não atuou somente na área agrícola. Preocupou-se,

ademais, com a conservação dos recursos naturais, principalmente da água. Dessa

preocupação resultou a criação do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde.

Desenvolveu o "raid" Colha Chuva para Produção de Água, programa desenvolvido

pela Emater-MG e Epamig, onde trabalhou desde 1994, após 35 anos dedicados à

Extensão Rural.

Todas as atividades desenvolvidas por ele eram direcionadas para o bem comum

da sociedade e, em razão disso, recebeu 84 honrarias de reconhecimento público.

Entre elas, foi o primeiro ganhador do Prêmio Marcílio de Souza Dias, da Sociedade

de Olericultura do Brasil.

Portanto, Sérgio Mário Regina, falecido em 11 de janeiro deste ano, foi pessoa

importante e dedicada à proteção do meio ambiente e a outras questões correlatas e,

assim, merecedor da homenagem que se propõe.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos ilustres pares desta Casa para a

aprovação desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fábio

Avelar. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 565/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.570/2009

Declara de utilidade pública a Obra Social Maria Guedes de Araújo, com sede no

Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Obra Social Maria Guedes de Araújo ,

com sede no Município de Esmeraldas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Doutor Rinaldo

Justificação: Fundada em 8/9/87, a Obra Social Maria Guedes de Araújo tem sede

em Esmeraldas. Sua Diretoria é composta de membros de reconhecida idoneidade

moral, não remunerados pela função que exercem.

Trata-se de uma entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica, dedicada

à assistência social. Não apresentando fins lucrativos, tem entre outras finalidades

promover gratuitamente a educação e a saúde da criança e da família, priorizando a

primeira infância e o idoso; prestar assistência e amparo à família de modo a

satisfazer seus anseios e necessidades; promover campanhas educativas na área de

saúde; prover necessidades básicas de vestuário, alimentação e higiene; promover

atividades recreativas de educação, saúde, cultura, meio ambiente, turismo, lazer e

arte em geral; desenvolver projetos com entidades representativas de amparo a

jovens, crianças, adultos, idosos, mulheres, deficientes, entre outros; promover

cursos profissionalizantes para jovens e adultos; promover, elaborar, apoiar

estratégias e ações inovadoras e comprometidas com o atendimento às

necessidades de desenvolvimento da criança, do adolescente e do núcleo familiar;

promover o desenvolvimento integral da criança, através da construção de propostas

efetivas de proteção da vida intelectual e coletiva; promover e apoiar políticas

públicas de igualdade racial e atividades relacionadas às diversas culturas; contribuir

para o estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis

federal, estadual e municipal, visando garantir a unidade e a qualidade da atenção à

criança e a proteção à família na perspectiva de concretizar o direito e as

oportunidades de acesso aos bens e serviços públicos necessários ao

desenvolvimento humano, social, cultural e educacional de todos; promover e

estabelecer intercâmbios para a produção de pesquisas e publicações, bem como

para a realização de eventos, reuniões de estudos, conferências, debates, cursos,

palestras, seminários e afins, visando à divulgação de recursos observados em seus

projetos, à troca de informação e à construção e difusão de conhecimentos sobre a

infância e adolescência e a estrutura familiar; realizar atividades de organizações

associativas ligadas a cultura, arte, turismo e educação; organizar associações e
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entidades para que possam se desenvolver; firmar convênios e parcerias com

entidades públicas, comunitárias e privadas, nacionais e internacionais; proporcionar

às pessoas deficientes condições de reabilitação e habilitação, através de fisioterapia,

terapia ocupacional, fonoaudiologia e serviços sociais.

É importante ressaltar que a entidade não faz nenhum tipo de discriminação no

desenvolvimento de suas ações.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei, que atende plenamente os requisitos legais.

- 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 3.571/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de academias de ginásticas, clubes esportivos e

estabelecimentos similares exibirem placa de advertência sobre o uso inadequado de

anabolizantes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As academias de ginásticas, musculação e halterofilismo, clubes

esportivos e estabelecimentos similares ficam obrigados a exibir em suas

dependências, nos locais de trânsito e permanência de alunos e frequentadores,

placas de advertência sobre o uso inadequado de anabolizantes, com os seguintes

termos: “ O uso de esteroides anabolizantes prejudica o sistema cardiovascular,

causa lesões no fígado e nos rins, degrada a atividade cerebral, provoca disfunção

sexual e aumenta o risco de câncer.”.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o responsável pelo

estabelecimento às seguintes penalidades:

I – notificação pelas autoridades competentes para que o estabelecimento infrator

cumpra no prazo de 48 horas com o exigido por esta lei, sob pena de suspensão

temporária das atividades;

II – suspensão temporária das atividades esportivas oferecidas pelo

estabelecimento, durante o prazo máximo de trinta dias corridos, em caso de

reincidência;
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III – cassação do alvará de funcionamento, após trinta dias corridos da notificação a

que se refere o inciso I deste artigo.

Art. 3º – Caberá ao Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos

competentes a correta fiscalização da aplicação desta lei, com a observância das

penalidades previstas no art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: Este projeto visa obrigar os empreendimentos esportivos de todo o

Estado a colocar um alerta visível a seus alunos sobre os malefícios e perigos do uso

indevido de esteroides anabolizantes, com o intuito de melhorar a performance dos

atletas, em especial dos praticantes de musculação e halterofilismo.

Os anabolizantes são hormônios sintéticos que provocam o aumento de massa

muscular, em razão da sua capacidade de potencializar a absorção de proteínas pelo

organismo, além de aumentar a retenção de líquidos pelo tecido muscular,

provocando o seu inchaço artificial, dando a impressão de que está ocorrendo um

ganho significativo de massa muscular. Entretanto, esse efeito é ilusório, já que se o

atleta para de tomar a droga, o corpo volta à sua forma anterior, razão pela qual a

pessoa se vê obrigada a continuar tomando a droga indefinidamente, se quiser

manter o corpo com a aparência adquirida artificialmente.

Contudo, os efeitos colaterais dessas drogas são muitos, e o atleta, ao adquiri-las,

não é alertado sobre os perigos que o uso indiscriminado dessas substâncias podem

trazer para sua saúde em curto prazo. Essas drogas causam danos principalmente no

fígado e rins, com risco de câncer. Já está comprovado que os anabolizantes

provocam também disfunção sexual, lesões no cérebro, alteração do comportamento,

aumento da agressividade e, o que é mais preocupante, a dependência química ao

medicamento e muito mais.

A interrupção repentina da ingestão dessas drogas provoca igualmente muitos

problemas, como depressão, fadiga em excesso, insônia, dores de cabeça e

musculares, diminuição da libido e muitos outros.

Isso posto, faz-se necessária a obrigatoriedade de colocação, por todo
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empreendimento ligado à atividade esportiva (academias, clubes esportivos e

similares), de alerta sobre o uso indevido dos esteroides anabolizantes e seus efeitos

colaterais mais importantes.

- 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 3.572/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores Rurais de

Edgard Mello, com sede no Município de Itanhomi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Produtores Rurais de Edgard Mello, com sede no Município de Itanhomi.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993, definem a

assistência social como uma política voltada para a proteção à família, a gestantes,

crianças, jovens e idosos bem como para o amparo às crianças e adolescentes

carentes, à integração dessas pessoas no mercado de trabalho, à reabilitação e

integração das pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como política não

contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade; pauta-se nos princípios da universidade da cobertura e do

atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços.

Cumpre ressaltar que a assistência social possui interface com diversas políticas

públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades

públicas e privadas que visem contribuir para a redução dos altos graus de

desigualdade social com que o País convive.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil organizou-se e, em 8/9/88, foi fundada a Associação Comunitária

Edgard Mello, posteriormente denominada Associação Comunitária dos Produtores

Rurais de Edgard Mello Educacional Estrela, pessoa jurídica de direito privado, sem
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fins lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: proteger a

saúde da família, favorecer a gestantes, crianças e idosos, combater a fome e a

pobreza, defender o meio ambiente, prestar assistência médica, odontológica e

laboratorial, fornecer medicamentos, doar cestas básicas, orientar e apoiar iniciativas

de desenvolvimento da pequena e média propriedade rural e urbana.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social ou econômica, possuindo como propósito contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que a associação busca a construção de

uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que contemple a inclusão social, sustentabilidade do meio ambiente

e a universalização dos direitos sociais, culturais, educacionais e civis.

Cumpridos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.573/2009

Dispõe sobre a renegociação de débitos referentes ao Fundo Jaíba e altera

dispositivos da Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o Fundo de

Desenvolvimento Regional do Jaíba e revoga as Leis nºs 11.394, de 6 de janeiro de

1994, e 12.366, de 26 de novembro de 1996.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nos contratos de financiamento assinados, renegociados ou aditados até

31 de dezembro de 2006, com base nas Leis nº 11.394, de 6 de janeiro de 1994, e nº

15.019, de 15 de janeiro de 2004, fica o BDMG autorizado a:

I - recalcular o saldo devedor utilizando a taxa de juros e os limites do índice de

atualização monetária previstos nas Resoluções Conjuntas nº 770, de 1º de junho de

2001, e nº 5, de 4 de fevereiro de 2002, das Secretarias de Estado do Planejamento e
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Coordenação Geral, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Fazenda,

retroagindo o cálculo até a data da assinatura do contrato original, sendo que para o

recálculo do saldo devedor todos os valores pagos pelo mutuário serão corrigidos

monetariamente utilizando o índice de atualização acordado, pleno, e a mesma taxa

de juros acordada.

II - expurgar, do saldo devedor recalculado nas condições do inciso I deste artigo,

os encargos de inadimplemento, multa, mora, custas e honorários advocatícios.

III - incorporar as prestações vencidas e não pagas ao saldo devedor, por

solicitação do mutuário.

IV - refinanciar, nas mesmas condições das referidas Resoluções Conjuntas, por

até vinte e cinco anos, o saldo devedor dos financiamentos para investimentos fixos e

para custeio, de que trata este artigo, recalculados segundo o prescrito nesta lei,

assegurada uma nova carência de cinco anos incluída neste prazo. O valor da dívida

recalculada será pago em prestações anuais. Durante o período de carência, os juros

serão incorporados ao saldo devedor.

V - conceder bônus de adimplência, deduzindo do valor da parcela anual devida,

quando paga até a data do vencimento, o equivalente a 3% (três por cento) do valor

do saldo devedor, calculado segundo o inciso I deste artigo, ficando facultada ao

mutuário, a qualquer momento, a liquidação antecipada da dívida renegociada,

mediante o pagamento do valor da parcela anual, calculada com aplicação do bônus

a que se refere este inciso, multiplicado pelo número de prestações vincendas.

§ 1º - O produtor rural, mutuário do Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba,

manifestará ao BDMG, no prazo fixado em regulamento, seu interesse no

alongamento da dívida. Durante este prazo, e durante o período subseqüente de

renegociação do alongamento da dívida, fica o BDMG autorizado a suspender a

cobrança das parcelas previstas nos contratos sob renegociação, sem qualquer

penalidade, bem como a promover a suspensão dos processos judiciais ajuizados

contra os mutuários.

§ 2º - O BDMG apresentará ao mutuário o valor recalculado da dívida,

acompanhado de memória detalhada de cálculo, de forma a demonstrar

discriminadamente os parâmetros e valores utilizados.
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§ 3º - As garantias oferecidas pelos mutuários deverão ser adequadas aos valores

da renegociação, devendo ser liberadas garantias que excedam estes valores.

§ 4º - As operações de alongamento de que trata esta lei serão formalizadas por

meio da emissão de cédula rural, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 167, de 14 de

fevereiro de 1967.

Art. 2º - Aplicam-se, no que for cabível, nas operações de financiamento do Fundo

Jaíba, de que trata a Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, a Lei nº 4.829, de 5 de

novembro de 1965, e as Resoluções do Conselho Monetário Nacional que disciplinam

as operações de crédito rural.

Art. 3º - Aplica-se aos contratos, termos aditivos e re-retificação, ou qualquer outra

denominação que lhe for atribuída, que tenham por objeto os financiamentos

previstos na Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, e nesta lei, o limite de

emolumentos previsto na alínea “a” do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei nº

167, de 14 de fevereiro de 1967, observando-se a orientação da Corregedoria de

Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a matéria.

Art. 4º - Os §§ 1º e 2º do art. 8º da Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - (…)

§ 1º - Observadas as disposições do regulamento, fica o BDMG, exceto nos casos

de sonegação fiscal, autorizado a:

I - renegociar prazos e forma de pagamento de valores vincendos e vencidos em

contratos de financiamento relativos a projetos impactados em sua capacidade de

produção e rentabilidade, podendo, nesta situação, ultrapassar os prazos máximos de

carência e financiamento previstos em lei;

II - transigir, com relação a penalidades decorrentes de inadimplemento do

mutuário, bem como repactuar prazos, forma de pagamento, condições financeiras e

efetuar recálculo da dívida, para fins de recebimento;

III - aplicar seus normativos internos de recuperação de crédito em atos de

cobrança;

IV - receber bens em dação de pagamento para quitação de financiamento

concedido com recursos do Fundo e promover sua alienação, podendo debitar dos
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valores resultantes das alienações a serem transferidos ao Fundo, os gastos

incorridos na avaliação, transferência, administração e guarda dos referidos bens e as

despesas relativas aos procedimentos judiciais, a título de ressarcimento pelos

referidos gastos.

§ 2º - Serão levados a débito do Fundo os valores correspondentes a saldos de

contratos de financiamento vencidos e não recebidos, depois de esgotadas as

medidas de cobrança administrativas ou judiciais cabíveis, assim como os valores

correspondentes a créditos irrecuperáveis ou caracterizados nos termos do disposto

no inciso II do parágrafo 3º do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.”.

Art. 5º - O art. 10 da Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, fica acrescido do

seguinte inciso IX:

“Art. 10 - (...)

IX - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG.”.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei dispõe sobre a renegociação de débitos referentes

ao Fundo Jaíba e altera dispositivos da Lei nº 15.019, de 2004, visando possibilitar ao

BDMG, agente financeiro do Fundo Jaíba e mandatário do Estado, atuar em

condições mais adequadas na negociação e renegociação de contratos de

financiamentos firmados no âmbito do Fundo, inclusive de forma preventiva, no caso

de projetos impactados em sua capacidade de produção e rentabilidade, mesmo

aqueles que ainda não possuem saldo vencido, bem como dar prazos e condições

aos produtores prejudicados por impactos imprevistos, para reformular seus

empreendimentos de modo a gerar renda para honrar seus compromissos com o

BDMG - Fundo Jaíba.

Visa também acrescentar um inciso ao art. 10 da referida lei para que um

representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -

Faemg - integre o grupo coordenador do Fundo Jaíba. A Faemg é a entidade que

representa os produtores rurais mineiros. Defensora dos interesses conjuntos da
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categoria, sua força vem do envolvimento e da participação de quase 400 Sindicatos

filiados, que congregam mais de 400 mil pequenos, médios e grandes produtores.

Segundo o art. 2º da Lei nº 15.019, de 2004, “o Fundo Jaíba tem como objetivo

promover a melhoria das condições socioeconômicas da região de abrangência do

projeto do Distrito Agroindustrial do Jaíba, por meio de programas de financiamento

que atendam à agricultura irrigada e às atividades que fazem parte de suas cadeias

produtivas.”

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste

projeto.

- 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 3.574/2009

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Cruz Azul, com sede no

Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Cruz Azul, com

sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: A Associação Desportiva Cruz Azul é uma sociedade civil, de fins

esportivos educacionais e não lucrativos, localizada no Município de Montes Claros.

Entre vários de seus objetivos, o principal é a pratica do desporto educacional em

parceria com os sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação,

evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a

finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para

exercício da cidadania e a prática do laser. Estimula também a pratica do desporto de

participação, compreendendo todas as modalidades, com a finalidade de contribuir

para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, de promover a saúde e

a educação. Incentiva a pratica do desporto de modo não profissional, amador, em

todas as modalidades e categorias, especialmente a do futebol masculino e feminino,
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de campo ou quadra, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de

contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e de

patrocínio. Procura instituir e manter escolas de desportos em todas as modalidades,

nas categorias mirim, infantil, infanto-juvenil e juniores. Promove atividades esportivas

e culturais para idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais, visando sua

inserção na sociedade e no mercado de trabalho, além do desenvolvimento

psicossocial e físico.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por esta associação e por

apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública,

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

- 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 3.575/2009

Declara de utilidade pública a Associação de São Pedro e Adjacências - Aspa -,

com sede no Município de Coluna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de São Pedro e

Adjacências - Aspa -, com sede no Município de Coluna.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação de São Pedro e Adjacências - Aspa - é uma entidade

sem fins lucrativos e tem como finalidade combater a pobreza através do incentivo à

produção de alimentos básicos; promover campanhas de distribuição de alimentos e

agasalhos e buscar parcerias para atendimento técnico e atividades de extensão

rural; e proteger a saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice, através

do incentivo ao aleitamento materno e de campanhas de combate a doenças

transmissíveis ou infectocontagiosas, em integração com órgãos competentes.

Diante do exposto, solicitamos 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 3.576/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pequenos Agricultores do

Japão e Adjacências - Acipaja -, com sede na comunidade Córrego Japão do Meio,

do Município de Coluna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Pequenos

Agricultores do Japão e Adjacências - Acipaja -, com sede na comunidade Córrego

Japão do Meio, do Município de Coluna.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação Comunitária de Pequenos Agricultores do Japão e

Adjacências - Acipaja - é uma entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade

promover atividades culturais e recreativas com a comunidade e incentivar o trabalho

comunitário; trabalhar pelo desenvolvimento da agropecuária e proteger o meio

ambiente; proteger a saúde, a família, a maternidade, a infância e a velhice,

promovendo sempre o bem-estar da comunidade; procurar desenvolver soluções

para os problemas com recursos da comunidade e solicitar auxílio através de

convênios com órgãos e entidades possuidoras de recursos específicos para a

manutenção das estruturas existentes e que venham a existir.

Diante do exposto, é primordial que este projeto de lei se transforme em lei

estadual.

- 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 3.577/2009

Declara de utilidade pública a Associação Caxambu Mais, com sede no Município

de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Caxambu Mais, com sede

no Município de Caxambu.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Caxambu Mais, com sede no Município de Caxambu,

em pleno funcionamento desde 17/7/2008, é uma sociedade civil de direito privado,

sem fins lucrativos, de caráter beneficente.

A entidade tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável do

Município, melhorar as condições econômicas e sociais da população, bem como

potencializar o interesse turístico, promovendo eventos e valorizando cada vez mais a

cultura da municipalidade, e praticar outros atos necessários ao exercício das

atribuições estabelecidas em seu estatuto.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais. Tendo em vista que atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98,  esperamos contar com o apoio de

nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.578/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de Sertãozinho,

com sede no Município de Borda da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de

Sertãozinho, com sede no Município de Borda da Mata.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Comunitária do Distrito de Sertãozinho, com sede no

Município de Borda da Mata, em pleno funcionamento desde 26/7/2001, é uma
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sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, de caráter beneficente e

finalidade filantrópica.

A entidade tem como objetivo exercer a caridade, prestando assistência aos menos

favorecidos pela sorte e seguindo os princípios basilares da filantropia.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento de suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98. Esperamos,  portanto, contar com o apoio de

nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.579/2009

Declara de utilidade pública o Instituto de Acolhimento e Recuperação Eterna

Misericórdia – Iarem –, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Acolhimento e

Recuperação Eterna Misericórdia – Iarem –, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Eros Biondini

Justificação: O Instituto de Acolhimento e Recuperação Eterna Misericórdia - Iarem

-, com sede no Município de Lavras, é uma entidade sem fins lucrativos que congrega

voluntários para a prestação de assistência às pessoas em situação de

vulnerabilidade e exclusão social.

Com esse propósito, acolhe em regime de internato pessoas expostas ao relento e

ao abandono, além de portadores de limitação física ou mental; oferece programa de

recuperação e de formação profissional para dependentes químicos, propiciando-lhes

oportunidades de reintegração na vida comunitária; orienta e assiste famílias menos

favorecidas em suas necessidades básicas; promove mutirões de ajuda em bairros

carentes, distribuindo alimentos, vestuário e outros itens de primeira necessidade;

organiza eventos sociais, artísticos e educativos para possibilitar a discussão de
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temas de interesse; realiza visitas humanitárias em asilos, hospitais, penitenciárias e

creches.

Diante da importância das ações realizadas pelo Instituto, contamos com o apoio

dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.580/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Jesus e Maria – Ajema –, com sede

no Município de Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Jesus e Maria – Ajema

–, com sede no Município de Almenara.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Eros Biondini

Justificação: A Associação de Jesus e Maria - Ajema -, com sede no Município de

Almenara, é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade promover

o desenvolvimento social, econômico e cultural da comunidade em que está inserida.

Com esse propósito, trabalha pela proteção da família, das mães, das crianças, dos

adolescentes e dos idosos, por meio da implantação e gerenciamento de

infraestrutura comunitária de saneamento básico, saúde, educação; fomenta o plantio

de mudas e sementes para restauração da flora, conscientizando a população sobre

a necessidade de proteção e preservação do meio ambiente; executa ações

comunitárias e projetos para a melhoria de vida das famílias carentes; oferece

assistência aos mais necessitados e combate a fome, a miséria, a exclusão social e a

violência; realiza eventos culturais, recreativos, esportivos, objetivando o bem-estar e

o lazer da comunidade.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação, contamos com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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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 3.581/2009

Declara de utilidade pública a Obra Social da Paróquia São Francisco de Assis,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Obra Social da Paróquia São

Francisco de Assis, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: A entidade denominada Obra Social da Paróquia São Francisco de

Assis, com sede no Município de Ribeirão das Neves, é uma associação civil de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo prestar assistência gratuita a

crianças, adolescentes e adultos carentes, servindo desinteressadamente à

coletividade.

Na consecução de seu propósito, ampara crianças, adolescentes e idosos em

situação de vulnerabilidade social; promove ações ligadas à cultura e às artes, bem

como oferece assistência educacional e cursos profissionalizantes gratuitamente.

Suas atividades visam, especialmente, ao desenvolvimento integral de crianças e

adolescentes, assegurando-lhes o acesso à educação, ao lazer, à profissionalização

e propiciando-lhes o desenvolvimento físico, mental, moral, psicológico, social e

cultural, para que possam desfrutar da convivência familiar e comunitária com

dignidade e liberdade.

Diante da relevância das atividades desenvolvidas pela mencionada entidade,

esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.582/2009

Dá denominação à Escola Estadual do Bairro San Genaro, situada no Município de
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Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Henrique de Souza Filho – Henfil – a

Escola Estadual do Bairro San Genaro, situada no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: A proposta para que seja denominado Escola Estadual Henrique de

Souza Filho - Henfil - o estabelecimento de ensino situado no Bairro San Genaro, no

Município de Ribeirão das Neves, foi aprovada por seu Colegiado em reunião

realizada em 7/4/2009.

Natural de Ribeirão das Neves, Henfil nasceu em 1944 numa família modesta e

cresceu na periferia de Belo Horizonte. Hemofílico como seus irmãos - o músico

Francisco Mário e o sociólogo e líder político Herbert de Souza, o Betinho - passou a

infância entre os cuidados com a saúde e as traquinagens típicas dos meninos

mineiros.

Foi embalador de queijos, “boy” de agência de publicidade e jornalista, até

especializar-se, no início da década de 1960, em ilustração e produção de histórias

em quadrinhos. Estreou como chargista, aos 18 anos, na revista mineira “Alterosa” e,

em 1965, começou a fazer caricatura política para o “Diário de Minas”.

Logo foi convidado a se mudar para o Rio de Janeiro, onde integraria a equipe do

“Jornal dos Sports” e colaboraria com as revistas “Visão”, “Realidade”, “Placar” e “O

Cruzeiro”, além do inovador suplemento “O Sol”. Em 1969, juntou-se aos fundadores

do “Pasquim”, semanário que marcou época pelo jornalismo irreverente, e passou a

publicar no “Jornal do Brasil”. Com a divulgação nesses veículos, seus personagens

atingiram um grande nível de popularidade.

Em 1970, lançou a revista “Os Fradinhos”, com sua marca registrada: um desenho

humorístico, crítico e satírico, com personagens tipicamente brasileiros e que

retratavam as situações da época. Em 1972, lançou no “Jornal do Brasil” a série de

histórias estreladas pelo cangaceiro Zeferino, pelo bode intelectual Orelana e pela

zombeteira Graúna, hoje seus personagens mais conhecidos. Foi também
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colaborador regular de “O Globo”, “O Dia”, “A Notícia” e “O Estado de S. Paulo”.

Autor de nove livros, assinou durante sete anos uma coluna na revista “IstoÉ” e

apresentou o quadro “TV Homem”, no programa “TV Mulher”, da Rede Globo.

Escreveu ainda a peça “Revista do Henfil” e dirigiu o filme “Tanga – Deu no New York

Times”.

Apesar de uma curta experiência como residente nos EUA, onde chegou a publicar

os Fradinhos em jornais de língua inglesa, Henfil fez do Brasil e de seus problemas e

contradições o grande tema de seus textos e desenhos. Mesmo nos anos mais

difíceis do regime militar, foi um incansável crítico do autoritarismo nas suas colunas

e charges. Defensor da democracia, engajou-se nos movimentos pela anistia aos

presos políticos e pelas eleições diretas para Presidente.

Devido a uma transfusão de sangue em um hospital público, durante tratamento da

hemofilia, contraiu o vírus da aids, vindo a falecer, em 1988, em decorrência da

doença.

Na história dos quadrinhos brasileiros, Henfil renovou o desenho humorístico com

seus personagens. Mas marcou sua passagem entre nós como uma das principais

referências políticas de sua geração, pois teve atuação marcante nos movimentos

políticos e sociais do País, lutando contra a ditadura, pela democratização, pela

anistia aos presos políticos e pelas “diretas já”.

Em vista das razões expostas, contamos com o apoio dos nobres pares para a

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.583/2009

Dá a denominação de Joaquim de Freitas Neves à Rodovia LMG-635, que liga os

Municípios de Mato Verde e Catuti.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Joaquim de Freitas Neves a Rodovia LMG-635, que liga

os Municípios de Mato Verde e Catuti.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Em homenagem a Joaquim de Freitas Neves, cidadão ilustre que

durante anos prestou serviços em favor da população do Norte mineiro, pretendemos

dar seu nome à Rodovia LMG-635.

Tem grande relevância a proposição que apresentamos, a qual, com certeza,

encontrará eco em toda a população, tendo em vista as notórias qualidades daquele

cidadão e os importantes serviços por ele prestados à comunidade, conforme

biografia anexada ao processo.

Assim, espero contar 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.584/2009

Declara de utilidade pública a Associação Eligê de Futebol Clube, com sede no

Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Eligê de Futebol Clube,

com sede no Município de Brumadinho.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: A Associação Eligê de Futebol Clube, com sede no Município de

Brumadinho, tem por finalidade desenvolver a prática do futebol amador como forma

de entretenimento e fortalecimento das ações sociais e esportivas, sem nenhuma

descriminação.

O processo que tem por objetivo a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

A entidade funciona regularmente há mais de um ano, e sua diretoria é composta

de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que
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exercem, conforme declaração do Presidente da Câmara daquele Município, anexada

ao processo.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.585/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Recanto das Hortaliças da

Vila Brasília e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Recanto das

Hortaliças da Vila Brasília e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: Associação Comunitária Recanto das Hortaliças da Vila Brasília e

Adjacências, com sede no Município de Montes Claros, entidade civil sem fins

lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter educacional, cultural e assistencial,

visa, entre outros objetivos, desenvolver projetos assistenciais de combate à fome e à

pobreza para minorar os efeitos da seca sobre o ser humano; proteger a saúde das

mães, das crianças, dos adolescentes e dos idosos; prestar assistência médica e

odontológica; incentivar manifestações artísticas, culturais e desportivas das

comunidades, de forma a integrar a população assistida à vida social e ao mercado

de trabalho.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da referida

entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº

12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua Diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.586/2009

Institui a Política Estadual da Saúde do Homem e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - São objetivos da Política Estadual da Saú de do Homem:

I - ampliar a consciência do homem quanto a fatores peculiares à saúde masculina,

com especial ênfase na população com mais de quarenta anos;

II - desmistificar procedimentos médicos estigmatizados por uma visão distorcida da

condição masculina;

III - educar o homem para que cuide de sua saúde e desenvolva o hábito de

periodicamente se submeter a consultas médicas e a exames de controle;

IV - difundir informações, de forma clara e simplificada, sobre as doenças que

acometem o homem, seus sintomas e formas de prevenção, as terapias existentes e

a orientação quanto aos exames necessários e sua periodicidade e todas as

informações que sejam úteis para debelar a ignorância e o preconceito em relação a

essas doenças;

V - difundir informações e conceitos, de forma clara e simplificada, sobre

planejamento familiar, métodos contraceptivos, inclusive e principalmente sobre a

cirurgia de vasectomia e suas características;

VI - desenvolver programas de informação e educação para adolescentes,

conscientizando-os acerca do problema da gravidez precoce e das doenças

sexualmente transmissíveis, a fim de reduzir sua incidência;

VII - difundir informações sobre as consequências do uso de bebidas alcoólicas, da

prática do tabagismo, bem como do uso de quaisquer outros tipos de drogas, para a

saúde corporal e mental e para a vida em família, na sociedade e no trabalho;

VIII - realizar exames clínicos de resultado imediato, tais como verificação de

pressão arterial, glicemia e colesterol;

IX - prestar assistência nas áreas de fisioterapia e de terapias alternativas e em

outras áreas que dediquem suas atividades à saúde física e mental do homem, com
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vistas à mais ampla promoção possível do seu bem-estar geral.

Art. 2º - As campanhas publicitárias da Secretaria de Estado de Saúde conterão

inserções com informações sobre os principais temas relativos à saúde do homem,

em sistema de rotatividade periódica, com base em seleção técnica feita pela Pasta.

Art. 3º - O Estado, para bem executar o que permite esta lei, poderá estabelecer

parcerias com organismos federais e municipais, universidades públicas e privadas,

grêmios estudantis, sindicatos e demais entidades da sociedade civil organizada.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de:

I - recursos orçamentários da Secretaria de Estado de Saúde;

II - recursos transferidos por meio de convênios firmados com órgãos federais;

III - doações ou legados de pessoas físicas e entidades públicas ou privadas,

nacionais e estrangeiras;

IV - outras fontes.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: Como lenda ou como verdade, desde tempos imemoriáveis o homem

forte, resistente à dor, hábil na caça e no manejo de armas, corajoso, valente,

rigoroso com o inimigo, guardião da própria honra foi festejado por seus

contemporâneos, que registraram seus feitos, sua liderança, sua vida e fizeram com

que sobrevivesse através dos tempos, permitindo que chegasse até nós.

Mais do que uma referência histórica, esse tipo masculino, guerreiro e heróico,

ainda é nos nossos dias a mais forte referência de comportamento para o homem.

Dessa forma, o ser masculino carrega esse estigma cultural: deve buscar ser o mais

forte, o mais resistente à dor, o mais corajoso, o mais valente.

Entretanto, os nossos tempos são outros, muito diversos daqueles em que a matriz

masculina forjou-se. O homem moderno não pode seguir descurando da saúde como

uma conduta derivada da sua necessidade de ser aquele homem cheio de força

física, que aguenta a dor e que por isso é corajoso e valente. Tal conduta leva o

homem a morrer mais cedo que a mulher, por cuidar menos da saúde, por

menosprezar sintomas, ignorando o que significam, e por descurar de males que têm
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tratamento e cura, devido à vergonha e ao preconceito.

Os indicadores relativos ao homem e às moléstias inerentes à condição masculina

revelam elevado grau de desconhecimento quanto às doenças que o acometem, suas

causas, seus sintomas, a possibilidade de diagnóstico, tratamento, cura ou mitigação

de consequências. Em geral, quando o homem vai ao médico, se já não é tarde, o

estágio de evolução da moléstia já apresenta quadro de irreversibilidade ou já se

constata a presença de sequelas evitáveis se a procura por atendimento se desse no

tempo devido.

Pensamos, pois, que é hora de o homem aprimorar-se, cuidar de sua saúde física,

mormente quanto aos males que são inerentes à sua condição masculina, com base

em uma conduta esclarecida, desmistificada e isenta de preconceitos. Para isso, além

de realizar exames clínicos e laboratoriais, cirurgias e de prescrever remédios, é vital

educar o homem para cuidar de sua saúde.

É possível atingir o mesmo êxito alcançado relativamente à saúde da mulher, a qual

conhece melhor as peculiaridades da sua saúde, a necessidade de se submeter a

consultas e exames, de acompanhar a evolução do quadro geral de sua saúde e de

combater o mais cedo e eficazmente possível os males que possam manifestar-se.

Trata-se de uma oportunidade, portanto, de desenvolver os mecanismos de

incentivo para que o homem cuide da própria saúde.

É sob esse enfoque e para esse fim que esta proposição é apresentada, com um

vigoroso pedido de apoio a todos os parlamentares desta Casa para a sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº 4.315/2009, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Escola Estadual Coronel Jonas Câmara pelos resultados

que vem obtendo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 4.316/2009, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Patos de Minas por
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seus 30 anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.317/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Fundação Ezequiel Dias - Funed - por seus 102 anos de

criação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.318/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Secretaria de Turismo pelo desempenho do Estado no Troféu

Roteiros do Brasil, do Ministério do Turismo, recebendo metade dos troféus

conferidos aos exemplos de sucesso do Programa Nacional de Regionalização do

Turismo.

Nº 4.319/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Companhia Cedro Cachoeira por seus 137 anos de

fundação. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 4.320/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - Fapemig - por seus 22 anos de criação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.321/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Madeirense Móveis do Brasil Ltda. por seus 61 anos de

fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.322/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Promotor do Município de Brumadinho, ao Corregedor da PMMG e

ao Ouvidor de Polícia pedido de providências com vistas à apuração de denúncias

feitas pelo Sr. Geraldo Alcir Guimarães contra policiais militares de Brumadinho,

enviando-se também cópia das notas taquigráficas da 16ª Reunião Ordinária dessa

Comissão. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.323/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Corregedor da PMMG, ao Ouvidor de Polícia, ao Corregedor da

Polícia Civil e ao Coordenador do CAO-DH pedido de providências com relação à

matéria tratada na 16ª Reunião Ordinária dessa Comissão, enviando-se cópia das

respectivas notas taquigráficas.

Nº 4.324/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Sr. Joaquim Alves de Andrade, Desembargador, pedido de
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providências para a inclusão da Comarca de Igarapé no Projeto Novos Rumos, a fim

de que se implante uma Apac nesse Município.

Nº 4.325/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Ten.-Cel. PM Eduardo Campos de Paulo, Comandante

do 23º Batalhão da PMMG, e os demais organizadores da Primeira Conferência Livre

de Segurança Pública de Divinópolis.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Segurança Pública, de Política Agropecuária e de Direitos

Humanos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Caro Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

é uma satisfação falar nesta tribuna, sob a Presidência do Deputado Weliton Prado e

com a presença do Deputado Hely Tarqüínio à Mesa.

Sr. Presidente, faço referência à importante audiência pública que tivemos nesta

Casa na Comissão de Saúde para tratar desse tema tão atual que é a gripe A, a gripe

suína, que aflige a população do Estado e do País. Antes do recesso parlamentar, no

início do mês de julho, começou a haver mudanças relacionadas à gripe, por isso

resolvemos fazer uma audiência pública logo no início dos nossos trabalhos a fim de

termos uma posição atualizada a respeito dessa gripe no Estado. Assim, convidamos

autoridades da Secretaria de Saúde, do Conasems - representados pelas Secretarias

Municipais de Saúde - e autoridades em infectologia, especialistas na área; enfim,

convidamos pessoas em condições de nos trazer informações importantes.

Convidamos também o Ministério da Saúde e recebemos um ofício do Ministro José

Gomes Temporão, que informou que não poderia comparecer à audiência por estar

envolvido com o problema da gripe. Da mesma forma, as autoridades ligadas a essas

questões no Ministério também não poderiam ausentar-se de Brasília no momento.

Lamentamos a ausência do representante do Ministério, pois seria muito relevante a

sua participação na audiência, porém temos de entender que a justificação foi

razoável.
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A audiência foi extremamente proveitosa. Ouvimos as autoridades presentes,

observamos o que tem sido feito em Minas Gerais e fomos informados sobre as

mudanças que estão ocorrendo em relação à gripe. No final de abril, houve a

disseminação abrupta da gripe e, em seguida, uma espécie de adormecimento da

doença no Estado e no País. Agora, em julho, tivemos uma espécie de

reintensificação do problema. Portanto, é muito importante termos informações a

respeito do que o Estado está fazendo e do que está acontecendo. São vários os

aspectos em relação aos quais existe dúvida por parte da população, trazendo,

assim, certa intranquilidade e insegurança a todas as pessoas. O que deverá ser

feito, que providências deverão ser tomadas, onde procurar ajuda e a quem procurar,

qual a medicação adequada, como está a estrutura de saúde, enfim, é importante que

todas essas questões sejam do conhecimento da população de Minas.

Mais uma vez, reforço a importância da presença dessas autoridades na

Assembleia para nos prestar essas informações.

Realmente tivemos um aumento no número de infectados pela gripe no mês de

julho. Considera-se que o clima, com a diminuição da temperatura, naturalmente

tenha contribuído para que isso acontecesse. Tivemos um inverno não tão frio, mas

chuvoso. Com isso houve aumento da umidade relativa do ar, o que também pode ter

contribuído para a proliferação do vírus da gripe. O fato é que no Hemisfério Sul, nos

países com inverno mais acentuado que o Brasil, o aumento no número de infectados

pela doença foi maior. Então, verifica-se uma relação direta entre a proliferação do

vírus e a temperatura, o que é inegável. A disseminação do vírus foi intensa durante o

primeiro semestre no Hemisfério Norte e agora isso acontece no Hemisfério Sul.

Algumas incoerências que também ocorreram neste período, especialmente nos

últimos dias, também foram sanadas. Por exemplo, tivemos no Estado de Minas

Gerais a prorrogação das férias. Ou seja, as aulas não se reiniciaram nesta semana

em razão da gripe, por recomendação da Secretaria de Saúde e com adesão plena

das secretarias municipais e das prefeituras de todo o Estado. Para nossa surpresa,

há dois dias o Ministro Temporão condenou essa atitude. Ele dizia que essa não era

uma atitude correta, que não havia necessidade disso e que era absolutamente

temerária uma iniciativa como essa. Hoje sabemos que prevaleceu a atitude da
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Secretaria de Saúde, e o Ministro teve de entender que errou no que disse.

Há pouco, ele veio dizer que havia cometido um equívoco e que essa foi a atitude

mais sensata para prevenir o agravamento da doença no Estado. Alguns Estados

tomaram atitudes mais rápidas. Minas avaliou essa situação com tempo, devagar e

com cuidado, e tomou uma medida no momento certo. Essa medida tem a ver com as

férias, pois nesse período muitas famílias viajam para o interior ou para outros

Estados. Se algum membro de uma dessas famílias, especialmente uma criança ou

um jovem, tivesse tido contato fora do Estado com alguém infectado por essa gripe,

chegando aqui iria à escola, e o risco de essa doença se alastrar seria muito grande.

Então, nesse período de cautela é bom ficar em casa e, caso haja algum problema, é

importante que se notifiquem as autoridades sanitárias para uma abordagem

adequada. Foi uma medida correta; temos de louvar o Estado de Minas por essa

atitude, que não alarma ninguém, mas dá segurança.

Também foram expostas outras questões relativas à gripe, especialmente quanto à

estrutura da área de saúde no Estado. Para qualquer dúvida, há um telefone da

Secretaria de Saúde pelo qual são prestados esclarecimentos. Aliás, estamos

notificando a TV Assembleia para divulgar o número desse telefone, que foi

exaustivamente divulgado na reunião da Comissão de Saúde. Se houver qualquer

dúvida, em qualquer ponto do Estado, procurem informação por meio desse telefone.

Assim, terão todas as informações.

Realizamos a reunião com o intuito de levar informação para toda a população do

Estado.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, Sr. Presidente,

caros colegas. V. Exa. traz para esta Casa o debate sobre esse assunto num

momento em que o nosso Estado e todo o Brasil encontram-se alarmados, e todos

querem saber quais providências cada governo, seja o federal, seja o estadual, seja o

municipal, tem tomado. Quero compartilhar com V. Exa. a alegria deste debate hoje,

nesta Casa, o qual analisar o comportamento das ações do Estado e dos governos

municipais frente à doença que está se alastrando, mas, graças a Deus, foram

tomadas as devidas precauções, como V. Exa. enalteceu, com a determinação do

nosso governo contradizendo o governo federal, o Ministro, que agora reconhece que
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a nossa medida foi eficaz. Assim, gostaria de saudá-lo e de participar com V. Exa. do

sentimento de responsabilidade desta Casa para com as informações que o povo de

Minas Gerais tanto necessita em virtude do agravamento dessa situação em todo o

País e no mundo. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço demais o aparte de V. Exa., Deputado

Duarte Bechir. Como V. Exa. mesmo disse, o objetivo da nossa reunião é fazer uma

avaliação abrangente a respeito do problema e prestar informação à população de

Minas. Quero ressaltar que essa audiência foi realizada a requerimento de iniciativa

minha e do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que está presente.

Tivemos algumas informações e gostaria de repassá-las desta tribuna e por meio

da TV Assembleia. A prevenção é extremamente importante. Precisamos usar

máscaras para prevenção? Não. Quero lembrar que a prevenção mais importante é

lavar as mãos. Além de mais importante, é a mais simples de todas, e muitas vezes

não é usada nem divulgada. É muito importante que haja em ambientes coletivos,

meu caro Deputado Rêmolo Aloise, condições para lavar as mãos. Se houver álcool

em gel, ótimo; se não, água e sabão.

Quero ressaltar isso, porque é uma coisa tão singela, parece tão inócua, mas é

fundamental. Muitas vezes vamos às escolas e vemos milhares de alunos sem um

lugar para lavar as mãos direito. Mas é preciso ter. Não aceitamos mais um ambiente

coletivo não ter um lugar para se lavar as mãos. Essa é a principal prevenção. Nesse

período, há inúmeras festas noturnas no País, rodeios, festas coletivas muito amplas,

e não existe um local adequado para isso. Às vezes há banheiro químico, mas não há

um lugar para se lavar as mãos. Estou batendo nessa tecla, caros Deputados Durval

Ângelo e Vanderlei Miranda, porque essa medida é fundamental. Pode parecer

pequena, pode parecer não representar nada, mas é importantíssima.

Outras questões foram discutidas, como o uso do medicamento. Existe certa

controvérsia a respeito do momento de utilização do medicamento. O Deputado

Adelmo Carneiro Leão bateu muito nessa tecla, porque alguns países -

diferentemente do Brasil, que está correto - estão disponibilizando o medicamento

nas farmácias. O indivíduo dá um espirro, vai lá e compra o remédio contra a gripe

suína. Isso liquida com a sua resistência e acaba tornando o medicamento
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absolutamente inócuo. No Brasil não é assim. Não disponibilizamos o medicamento

nas farmácias. Pode haver decisão judicial contrária a essa medida, que é

corretíssima. O medicamento encontra-se sob a tutela do sistema de saúde oficial,

sendo disponibilizado nos hospitais adequados para o tratamento da doença. Ele não

é ministrado apenas com o diagnóstico laboratorial da doença; pode ser usado com o

diagnóstico clínico. O paciente foi a um posto de saúde com suspeita da doença, foi

encaminhado para o hospital e houve a confirmação com diagnóstico clínico, apenas

com as informações e o quadro apresentado, sem exame laboratorial. Então ele tem

tudo para ter a tal gripe e vai fazer uso dos medicamentos, que estarão disponíveis

no sistema de saúde, seja onde for, aqui no Estado. O sistema de saúde encaminha o

remédio para o lugar rapidamente. Posteriormente o paciente faz o exame

laboratorial, que fica pronto em dois, três dias. O diagnóstico será ou não confirmado.

Nessa fase, o paciente já está usando o medicamento devido ao diagnóstico feito

anteriormente. Do ponto de vista epidemiológico, da abordagem da doença, a

situação parece correta.

Gostaria de ressaltar, e o faço com pesar, que, em momento de doença como este,

fica evidenciada a precariedade do nosso sistema de saúde. A gripe está contida hoje

no Brasil porque as medidas tomadas são eficientes, corretas e competentes. Mas, se

houver um crescimento - que não ocorrerá, se Deus quiser -, teremos dificuldades,

porque não temos estrutura no nosso país e no nosso Estado para enfrentar um

problema dessa natureza e dimensão. O nosso sistema de saúde carece

naturalmente de UTIs adultas e pediátricas, além de equipes treinadas para isso. Não

temos número suficiente de pessoas capacitadas para dar o atendimento de que a

população precisa. Vemos tudo isso diariamente na saúde. Essa não é, pois, uma

novidade. Militamos nessa área e sabemos disso, mas, quando nos deparamos com

um momento como este, em que enfrentamos uma doença epidêmica, vamos dizer

assim, a gravidade da situação fica evidenciada. Não temos condição alguma para

enfrentá-la, caso venha a crescer. Espero que isso não aconteça e acho que não

acontecerá, mas não posso deixar de relatar esse fato.

A Copa do Mundo de 2014 está vindo aí. Beleza, maravilha! Quem é que não

gosta? Todos gostam. Gastaremos uma fábula de dinheiro para arrumar Belo
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Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. Tudo bem. Quero dizer que essa epidemia é

como se fosse uma copa do mundo da doença, porque ocorre no mundo inteiro e não

existe preparo para enfrentá-la. Quero apenas salientar e fazer uma analogia com

essa questão. O que é prioridade? Acho maravilhoso realizarmos a Copa do Mundo

aqui, mas não podemos deixar de lado essa questão, não oferecer ao nosso Estado e

ao nosso país um sistema de saúde capaz de enfrentar situações como essa.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

gostaria de abordar três temas, dois mais rapidamente e um mais longamente.

Inicialmente, faço um convite à população da microrregião de Teófilo Otôni, da

macrorregião de saúde, para uma visita às obras do Centro Viva Vida, que está

sendo construído no Bairro São Jacinto. Trata-se de uma obra muito bonita, orçada

no valor de R$3.000.000,00, que atenderá às mulheres gestantes, às nutrizes, às

crianças de até 5 anos de idade, incluindo mulheres e seus maridos no que se refere

às doenças sexualmente transmissíveis. Trata-se de uma obra que eu não havia

citado aqui, quando me referi ontem ao investimento do Governador Aécio Neves da

ordem de R$216.000.000,00. Teremos, agora, mais R$3.000.000,00 investidos nesse

projeto importantíssimo, o Viva Vida, que dará suporte à macrorregião de saúde de

Teófilo Otôni.

Uma outra questão que gostaria de abordar, inclusive com o testemunho do meu

companheiro e colega de partido Vanderlei Miranda, que aqui se encontra, diz

respeito à necessidade de desfazer essa imagem falsa de que existe crise, disputa

dentro do PMDB. O partido está tranquilo, não temos um segundo candidato. Dizem

que há uma disputa, mas, na verdade, não há segundo candidato. Há apenas o

Adalclever Lopes como candidato à Presidência do partido. É lamentável que

tenhamos perdido recentemente o nosso grande Presidente Fernando Diniz, numa

morte besta, consequência de uma cirurgia até comum, um acidente cirúrgico

praticamente. Realmente foi uma morte boba, que deixou essa marca profunda no

partido, que lamenta agora a ausência de um companheiro que fez muito pelo PMDB
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ao longo de sua trajetória.

Então, quero dizer aos companheiros Deputados de todos os partidos que o PMDB

está tranquilo em relação à candidatura do Hélio Costa. Ele é candidato em qualquer

hipótese, com ou sem Lula, com ou sem Aécio, com ou sem PT. Do jeito que vier,

como se diz na roça, três paus, ele é candidato. É a oportunidade que o partido, de

fato, tem de mostrar-se a todo o Estado. Entraremos nessa disputa da mesma forma

como entramos aqui, em Belo Horizonte, com o nosso companheiro Leonardo, na

disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Um partido do porte do PMDB não pode

deixar de disputar a eleição. Ele está tranquilo. Aos que disserem o contrário, aos que

quiserem inventar notícia de que há uma disputa, posso dizer-lhes que,

matematicamente, é impossível disputar um contra um. A ideia de um terceiro nome é

impossível. Como haverá terceiro, se não há segundo? Então, temos de contar essas

coisas para o nosso pessoal do interior. Viajei por quase 30 Municípios. Os nossos

companheiros das bases perguntam como está a disputa aqui. Não há disputa.

Temos apenas uma chapa para disputar a direção do PMDB. É chapa única por

enquanto. Até agora não apareceu nenhuma outra para a disputa.

O Hélio Costa está firme nos arreios para disputar o governo do Estado. O PMDB

tem o compromisso de disputar todas as eleições. É claro que, se for preciso, se for

necessário, se o Hélio resolver disputar outro cargo, como a Presidência da

República, por exemplo, temos companheiros, como o Antônio Júlio, que podem ser

candidatos a Governador do Estado de Minas Gerais. O partido certamente terá

candidato. Isso não oblitera, de forma nenhuma, a nossa campanha dentro do PMDB

mineiro para dar suporte ao Governador Aécio Neves e buscar a candidatura dele em

qualquer partido em que esteja, para dar-lhe suporte em âmbito nacional, a fim de

que Minas retorne, realmente e de fato, ao cenário nacional, ocupando o espaço que

lhe é destinado. Chega: não aguentamos mais ser governados por São Paulo.

Está na hora de a mineirada se juntar, todos os partidos, em torno de uma ideia

central: é preciso ajudar. E faço um pedido aos companheiros: vamos começar a

discutir com o governo a possível campanha de Aécio Neves à Presidência da

República. Espero que possamos buscar o apoio de nossos amigos e companheiros.

Eu, por exemplo, conheço cerca de 10 Deputados da Bahia. Vamos buscar os
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Deputados desse Estado e também os de Pernambuco, Rio Grande do Sul para

começarmos a trabalhar nacionalmente a ideia de fixar efetivamente uma candidatura

de Minas Gerais à Presidência.

O terceiro assunto, Sr. Presidente, é altamente relevante para a região mais pobre

de Minas Gerais. Sempre dissemos aqui que, acima do Paralelo 18, temos a

condição mais precária em relação à economia, às finanças públicas municipais e à

pobreza da população. Pois bem. Há cerca de um mês, antes mesmo do recesso

parlamentar, tivemos a felicidade de trazer aqui algumas informações importantes

sobre um projeto mineral para a região do Vale do Jequitinhonha - um projeto

importantíssimo, tocado a três mãos: pela Votorantim, pela Companhia Siderúrgica

Nacional - CSN - e pela Vale do Rio Doce, para a projeção de uma primeira mina de

ferro na região de Salinas, Grão-Mogol e Rio Pardo de Minas. Somente essa primeira

mina daria a possibilidade de exploração de 12.000.000.000t de ferro em três

Municípios, com investimentos iniciais de R$2.400.000.000,00, e a empresa proprõe,

como meio de transporte para carregar esse minério, a ferrovia e o mineroduto. O

meu companheiro Deputado Duarte Bechir, que chegou agora, não pegou aquele

trabalho que fiz em 2007, ano em que falei praticamente sobre o mesmo assunto: a

necessidade de as regiões Norte, Nordeste e Noroeste de Minas disporem de uma

ferrovia, a única forma capaz de eliminar a situação de pobreza lá existente. Na

verdade, essas regiões são pobres em função da falta de atenção governamental ao

longo de dezenas e dezenas de anos. Ela se empobreceu depois de ter sido toda

desmatada. Hoje sofre com assoreamento e falta de continuidade de fornecimento de

água, já que os rios e riachos secam na época da seca em consequência do enorme

desmatamento ali ocorrido. Desde 2007, então, eu preconizo que existe apenas uma

saída: um projeto macroeconômico que envolva, na região, um polo florestal, um polo

de granito e um polo mineral para os demais minérios: ferro, estanho, chumbo,

calcita, tório, bório, lítio - ocorrências já registradas e algumas já em exploração,

como é o caso do lítio em Araçuaí, um mineral importante para o País. O bório, o

urânio - algumas ocorrências -, o estanho, o chumbo, enfim, todos os minerais

dependem basicamente de uma estrutura de transporte condizente, sem a qual não é

possível conseguirmos ampliar nossas fronteiras e deixar de ser até um peso para as
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demais regiões do Estado. Fala-se tanto na miséria e na desgraça do Jequitinhonha,

do Mucuri, do Norte de Minas, investe-se lá tanto dinheiro, mas temos visto, ao longo

dos anos, que a cesta básica foi a arma de todos os governantes. Agora, temos o

Bolsa-Família, a grande arma para reduzir a pobreza, mas isso não a reduz de forma

nenhuma, pelo contrário, mantém o cidadão na situação de esmoler, de pedinte, de

dependente. E não é o que queremos. Nesta Assembleia, em relação a esse assunto,

temos de fazer o seguinte destaque: precisamos dar a essas três regiões do Estado -

Norte, Nordeste e Noroeste - estrutura de transporte. E fico aqui fazendo perguntas e

indagações, pois, ao viajar por algumas partes do mundo, especialmente na Europa,

vi vários rios pequenos que se transformaram em vias de transporte - pequenos, não

caudalosos. E temos aqui o “baita” rio, que é o Jequitinhonha, com apenas duas

barragens: uma na Bahia e outra no Irapé, pela qual tanto lutei quando Deputado

Federal - conseguimos aprovar no DNAE, e trabalhei como Secretário de Recursos

Hídricos para acelerar o processo junto à Cemig. Finalmente, essa obra está

inaugurada, com R$1.000.000.000,00 de investimentos do governo de Minas.

Tudo bem, mas é que fizeram tudo sem eclusa. O Brasil é um país engraçado; até

no Rio Madeira estão fazendo as barragens sem eclusa, sem se preocupar com a

navegabilidade. E todos sabem que os dois modais, o ferroviário e a navegação, são

muito mais baratos que o rodoviário e muito menos poluentes para o meio ambiente.

Então, essa preocupação existe.

Gostaria de fazer um apelo aos colegas Prefeitos, companheiros das regiões do

Nordeste, do Norte e do Noroeste de Minas, para que haja certa unidade na busca de

entendimento com essas empresas e com o próprio governo do Estado, com a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso para que não se permita que a

empresa projete mineroduto, como está projetando, que vai aproveitar apenas para a

mina de ferro, cuja exploração se iniciará em 2011. Quer dizer, temos somente um

ano e meio de luta para transformar esse mineroduto numa estrada de ferro. E até

abro mão da minha ideia inicial de reconstruir a Estrada de Ferro Bahia-Minas, saindo

de Caravelas, na Bahia, indo até Araçuaí, no miolo do Jequitinhonha, com 575km de

distância. Abro mão dessa ideia para que se faça a ligação de Valadares com Rio

Pardo de Minas, com Salinas, à beira da Rio-Bahia, na BR-116. Ou que se construa
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uma outra estrada de ferro para que não sejamos peso para as demais regiões de

Minas Gerais.

Cansamo-nos de ser tratados como miseráveis, como pobres, vivendo na base da

esmola. Chega. É preciso que nos deem oportunidade para termos independência.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Deputado, V. Exa., ao citar o nosso nome,

foi atencioso em suas palavras. Quando se chega a esta Casa, quando se ocupa uma

cadeira nesta Casa, trazemos diversas histórias que construímos ao longo de nossa

vida. E V. Exa., que passou pela Prefeitura de Teófilo Otôni - naquela região que

muitas vezes não sabemos o porquê de tanto sofrimento, se foi por omissão, por falta

de planejamento -, quando faz uso da palavra nesta Casa o faz de forma estratégica,

que dá a nós um sentimento do tamanho da realidade da região.

Quero ser solidário com suas palavras. Quero dizer também que necessitamos de

um estudo mais detalhado não só daquela região, mas do nosso Estado, para termos

o aproveitamento de cada riqueza de Minas Gerais, com uma nova etapa de

industrialização baseada no ponto de vista das riquezas que cada região contém.

Quero, neste momento, solidarizar-me com V. Exa. Esta Casa se engrandece com a

sua presença, com os seus ensinamentos, com essa atitude de colher os subsídios

do dia a dia e apresentá-los a nós, enriquecendo a nossa consciência e, certamente,

dando a Minas Gerais, ao povo de Minas, por meio da TV Assembleia, as dimensões

do nosso grande Estado e das particularidades de cada uma das regiões.

Parabenizo-o pelo pronunciamento, que, mais uma vez, enriquece esta Casa e Minas

Gerais. Parabéns.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu é que agradeço o aparte do nobre companheiro,

companheiro novo, amigo novo, Deputado novo, quente, atuando na Assembleia com

muita tranquilidade e eloquência. Evoco o testemunho do meu guru, o popular

Reminho, Deputado Rêmolo Aloise; do companheiro de sempre, Deputado Vanderlei

Miranda, sobretudo por aquilo que digo aqui. Defendo aquela região com a alma, com

todo meu amor, porque, na verdade, nascemos lá, vivemos lá. E as histórias que

acompanhamos, os políticos que por lá passaram foram apenas pessoas um pouco

mais abonadas que nos ajudaram, junto ao governo, a pedir esmola. Esmola, esmola,

esmola. Nunca nos deram uma chance de nos redimir por nós mesmos. Eu sei que a
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esmola, antes de redimir, oprime o cidadão, porque transforma o cidadão num

“habitué” dessas esmolas. E nós estamos querendo sair dessa situação encrencada.

E hoje, o que acontece? Ocupei, por um período, a Secretaria de Recursos

Minerais, Hídricos e Energéticos como Secretário Adjunto.

A região dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e parte do Norte de Minas não

poderiam hoje estar participando do Luz para Todos se não tivéssemos agido

naquela oportunidade. A Cemig preparava-se para duplicar o sistema elétrico da

região a partir de 2005. Estávamos em 1995. Ajudado, então, por um companheiro da

Assembleia - Deputado cujo nome não direi, pois ele poderá passar aperto com isso -

, convocamos aqui o Presidente da Cemig à época, Carlos Eloy, eletricista prático,

gente muito importante, muito inteligente. Ele esteve aqui, e, nesse debate,

perguntaram a mim qual era a queixa da minha região por estar ali o Presidente da

Cemig. Então, eu disse que a grande queixa que temos é que a Cemig, órgão

daquela Secretaria, jamais enviou seu Presidente ou seu Diretor a uma visita à

Secretaria, que era a sua coordenadora. Infelizmente a Cemig era mais importante

que a Secretaria e mais importante até do que o Governador do Estado. E foi com

base nesse desafio que os investimentos começaram imediatamente, e hoje temos

energia elétrica instalada na região, capaz de receber o Luz para Todos.

Aconteceu a mesma briga em Irapé e na usina hidrelétrica de Nanuque. A de Carlos

Chagas está parada por causa de um quilombola; esses idiotas do meio ambiente, os

ambientalóides, que entendem que meio alqueire geométrico é mais importante que a

construção de uma usina. Estão brigando por meio alqueire geométrico. Vejam vocês

que absurdo.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Nobre Presidente, Deputado Hely

Tarqüínio, espero que V. Exa. acate o pedido do orador que se encontra na tribuna:

alguns minutos a mais para que eu possa dizer-lhe que nesta tarde ele mostrou um

brilhantismo fora de série.

Nós - eu e nosso querido colega do PMDB - o ouvimos, e algumas palavras nos

chamaram a atenção. V. Exa. iniciou sua fala referindo-se ao Paralelo 18, depois

usou o verbo “obstruir”, empregando no seu pronunciamento a palavra “obliterar”.

Depois, V. Exa. utilizou o termo “esmoler”. É um brilhante discurso que está sendo
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pronunciado por V. Exa. É uma pena que este Plenário, em seu “habitué”, termo

usado por V. Exa., não esteja ouvindo seu pronunciamento.

Geraldo Santana, um velho amigo que aqui foi Deputado, que tem uma experiência

enorme e que V. Exa. já conhece, me disse algumas palavras a respeito daqueles

que vêm do Norte: o povo do Norte tem o privilégio e o dom de transmitir, por meio

das palavras, seu sentimento e de fazer-se entender. Como ninguém é obrigado a

ouvir o que V. Exa. está falando, curvo-me perante suas palavras e digo que sempre

ouvirei seu pronunciamento, enquanto estiver neste Plenário, a não ser que o orador

seja um apedeuta, o que não é o caso. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Rêmolo Aloise, sempre brilhante

em suas intervenções, por colocar um pouco de alegria no Plenário desta Casa e por

aprofundar ainda mais o debate.

Gostaria, Deputado Rêmolo Aloise, ao finalizar minha fala, de agradecer aos

companheiros Deputados Duarte Bechir, Vanderlei Miranda, Gustavo Valadares e

Hely Tarqüínio, dizendo que já temos quase 30 anos de vida pública, mas, ainda

assim, vergastados pelo tempo, que é implacável, guardamos a energia própria da

juventude. Trata-se do sentimento que nos fez voltar a Teófilo Otôni na tentativa de

resgatar uma região e trabalhar para que ela mudasse, mesmo tendo nas mãos uma

bolsa para fazer mestrado em Lyon após a conclusão do curso superior de

Jornalismo.

Quero agradecer sobretudo aos companheiros a paciência de me ouvir. O que me

move, o que me toca, o que me faz caminhar, o que me faz andar é o amor por

aquela região. Não há outra motivação para minha vida a não ser trabalhar até que

meus dias se acabem para defender uma região que está cansada de ser chamada

de pobre, de miserável, de esgotada.

Não, Deputado Duarte Bechir, aquela região é rica, muito rica, não apenas em

razão dos US$3.000.000.000,00 em gemas preciosas, que são produzidas

anualmente ali. Antes de fazermos o mapeamento geológico, quando eu ainda era

Secretário, em 1995, constava que a maior mina de grafita do Brasil ficava em Pedra

Azul. No entanto, com o mapeamento, descobrimos, em Salto da Divisa, uma outra

mina - já em operação - cujo tamanho era o dobro da de Pedra Azul. Descobrimos
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que nossos granitos são raríssimos. Enquanto o metro cúbico do granito comum

custa de R$150,00 a R$160,00, são encontrados granitos em nossa região cujo

custo, por metro cúbico, é de R$1.600,00. Hoje produzimos o equivalente a cerca de

400 carretas de granito por dia.

Tenho falado exaustivamente que o governo, que a Secretaria de Desenvolvimento

Econômico não pode deixar de averiguar esse volume de produção, porque várias

estradas, asfaltadas graças ao Proacesso, já estão seriamente danificadas em razão

do trânsito de carretas carregadas com granito. Recentemente começaram a instalar

balanças, como a da estrada de Pavão, para que por ali não passem carretas

carregadas com granito. Essas carretas entrarão pelas estradas municipais e

arrebentarão todas as pontes dos Municípios de Crisólita, de Carlos Chagas, até

chegar à BR-418, que também será arrebentada, com destino ao litoral.

Falta planejamento à região, que não produz apenas D. Serafim, Deputado Getúlio

Neiva e Deputado Délio Malheiros, mas também muita riqueza, que precisa ser

explorada. Não somos os únicos produtos daquela terra. Às vezes brinco neste

Plenário dizendo que, se não cuidarmos agora daquela região, dentro de alguns anos

ali só serão produzidos micróbios e cascavéis. Não há atenção do governo para os

problemas objetivos da economia de lá.

Não temos tido, Presidente Deputado Hely Tarqüínio, a mesma sorte do Triângulo.

Nesta Casa, quando dos debates acalorados que fizemos sobre a lei do ICMS

Solidário, vimos companheiros do Triângulo espumando, brigando para que não fosse

feita a redistribuição de ICMS sob o argumento de que o Triângulo se fez por si

mesmo. Lembrei, nessa discussão, ao companheiro Deputado Zé Maia que o

Triângulo existia em função do Plano Noroeste, quando um volume fantástico de

dinheiro foi investido em estradas, armazéns e silos na região. Esse recurso preparou

o Triângulo para ser rico. Assim se fez o Triângulo.

Além disso, houve um erro estratégico no estudo de ventos realizado na era JK.

Quando Juscelino fez Três Marias, ele pensava num imenso lago. Jornais e revistas

atuais tratam dessa emanação de água, dessa evaporação dos rios voadores, que

levariam umidade à região do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. O estudo

de ventos estava errado. Toda a umidade se deslocou para o Triângulo, que se
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beneficiou de um ciclo de chuvas permanentes e tranquilas. Ainda hoje, no avião, lia

a revista “Trip”, que trazia uma matéria, de quatro páginas, sobre um suíço e uma

senhora do Quênia que se casaram, vieram para o Brasil e estão viajando pelos rios

voadores.

Muitos não sabem o que são rios voadores. Esses rios correspondem a toda a água

suspensa no ar que se prepara para cair e que viaja da Amazônia para o Sul. O

Sudeste brasileiro recebe da Amazônia esse benefício. O Pantanal também ajuda

com mais condensação, ao trazer umidade para a Região Sul, que atualmente até

está com água em excesso. O Juscelino, à época, mandou fazer o estudo de ventos,

o qual ficou errado. Os ventos foram para outro lugar. Assim, O Triângulo foi

beneficiado duas vezes.

Estamos pedindo a mesma oportunidade que o Sul, o Triângulo Mineiro e as outras

regiões de Minas tiveram.

Sr. Presidente, perdoe-me pelo alongamento do meu pronunciamento, no entanto

acho que devia isso aos companheiros, sobretudo à minha região, para repetir aqui

que eu não posso mais ser chamado de Dom Quixote, esgrimindo com moinhos de

vento. Posso até ser a patativa do Mucuri, como fala o Deputado João Leite, mas não

Dom Quixote, porque o projeto já existe e as obras começam em 2011, para a

exploração de minério de ferro naquela região. E eu gostaria que se aproveitasse

também o estanho de Itamarandiba, o chumbo. Que começassem em setembro e que

desse certo o que eles estão fazendo, Sr. Presidente. É preciso que as perfuratrizes

comecem a funcionar, para que seja extraído o gás que existe na bacia do Rio São

Francisco, porque, Sr. Presidente, tenho certeza de que não existe apenas gás, mas

também petróleo. Não sou Monteiro Lobato para prever as coisas, porém desde

criança vivo naquela região e sei que essas ocorrências e riquezas existem. Não

temos aproveitado essa riqueza porque não tivemos um governo para nos ajudar.

Por isso o meu apelo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que esse

estudo seja concluído e possamos integrar-nos, Deputados e Prefeitos da região, no

sentido de explorar e fazer o polo florestal do Rio Doce e o polo florestal do Mucuri.

Precisamos acabar com essa novela. Daqui a pouco, teremos de votar a lei florestal,

quando continuará aquela briga com o setor do meio ambiente, que não quer
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distinguir floresta plantada de floresta nativa. Vamos rebater aqui. O PMDB começou

a briga, e nós continuaremos com ela. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, gostaria de saudar a todos e a todas.

Há pouco, eu estava dando uma entrevista para a Rede Globo, fazendo um balanço

dos trabalhos da Casa. A assessoria do PT fez um levantamento dos projetos e das

votações. Contra os dados, não há argumentos, porque são questões realmente

concretas e objetivas. Vimos que, do que se aprovou na Assembleia Legislativa,

somente no primeiro semestre, se não fosse o PT e o PCdoB, muitos projetos não

teriam sido aprovados. Aliás, projetos importantes para que o governo pudesse

enfrentar a crise e garantir a pavimentação e a ligação asfáltica por meio do

Proacesso, mas que só foram possíveis devido à participação ativa do PT e do

PCdoB. Caso contrário, muitas votações não teriam quórum. Assim, com a nossa

participação, garantimos a aprovação de projetos como o da autorização do

empréstimo de US$260.000.000,00 - mais de R$500.000.000,00 - para o governo

contrair um crédito de operação junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento -

BID -, destinado à execução do Programa de Parceria para o Desenvolvimento de

Minas Gerais III. Então houve a participação efetiva do PT e do PCdoB nesta Casa.

Aprovamos também uma importante operação de crédito junto ao BNDES -

R$178.000.000,00. Vários outros projetos foram também aprovados com a

participação do PT e do PCdoB, o que mostra a importância da Oposição desta Casa,

uma oposição responsável, que ajuda o desenvolvimento do Estado. Temos muita

firmeza porque, em relação àquilo que está errado, com o que não concordamos e é

contra o povo, somos contra também.

Quanto ao projeto que cria a agência para regular o setor de água e de esgoto - e

não é uma agência de saneamento -, votamos contrariamente, porque, no nosso

ponto de vista, na nossa convicção, o projeto tem o objetivo de homologar as

decisões da Copasa, do governo, e aumentar mais e mais a tarifa de água. No caso,

tivemos um posicionamento muito firme de votar contra esse projeto.
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Aliás, estamos entrando com várias ações na Justiça. Temos aqui o recebimento,

por parte do Ministério Público, de uma ação que entramos em relação à cidade de

Coronel Murta. O Vereador Dinei, Presidente da Câmara de Coronel Murta, também

foi signatário dessa ação. Desde 2007, a população paga 50% de taxa de esgoto, que

é lançado diretamente no Rio Jequitinhonha. Entramos com essa ação na Promotoria

de Justiça da Comarca de Araçuaí, que acolheu nossa representação e instaurou

inquérito civil para apurar a forma de cobrança da tarifa de esgoto dos consumidores,

com o objetivo de adotar as providências judiciais necessárias para impedir a

continuação das irregularidades que apresentamos. O Promotor de Justiça Fabrício

Costa Lopo ainda investigará a cobrança nos Municípios de Araçuaí, Itinga, Padre

Paraíso, Ponto dos Volantes e Virgem da Lapa, localidades em que a Copasa

também vem cobrando dos consumidores indevidamente a tarifa por coleta e

tratamento de esgoto sanitário.

A nossa luta continua. Em diversos Municípios do Estado estamos fazendo uma

caravana, que realmente não para, tem uma adesão maciça, incrível, por parte da

população contra as altas tarifas cobradas pela Copasa. Estaremos agora no

Noroeste, na cidade de Paracatu.

Estiveram no nosso gabinete, poucas horas atrás, os Vereadores de Extrema, onde

já entramos com uma representação no Ministério Público. Estamos realmente firmes,

a luta continua. Da mesma maneira como obtivemos êxito em impedir, em janeiro, por

meio de uma liminar, o aumento do valor da água da Copasa, também o obtivemos

na campanha magnífica em relação à tarifa de energia elétrica da Cemig, que é uma

das mais altas do Brasil. No ano passado, conseguimos uma redução de 17% no

valor da conta de luz. Neste ano, a Cemig queria um aumento de 32%, mas

conseguimos que o aumento ficasse abaixo da inflação, em 4%. A Cemig queria

colocar o nome dos inadimplentes no SPC e no Serasa, mas conseguimos detê-la.

Existe até um projeto tramitando nesta Casa com esse objetivo. Também

conseguimos deter a Copasa. Então, a luta realmente continua com muita força.

Já estamos anunciando a próxima campanha, para a qual contamos com o apoio

de toda a população, das entidades, dos Vereadores, das associações. Fizemos uma

grande reunião para tratar da tarifa fixa da telefonia residencial, a assinatura básica
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que é cobrada e cujo valor gira em torno de R$40,00 por mês. A cobrança da

assinatura básica é totalmente ilegal. O STF já remeteu aos Tribunais de Justiça a

decisão. Por isso a campanha virá com muita força. No Brasil existem em torno de 50

milhões de linhas e apenas 40 milhões são utilizadas. Essa tarifa foi estabelecida

para a expansão das redes, que já estão prontas; portanto, não há necessidade de se

continuar fazendo a cobrança. Trata-se de uma campanha realmente muito forte. Já

estamos com o material elaborado e estamos fazendo estudos técnicos.

As campanhas relativas à Copasa e à Cemig continuam. Fizemos um balanço dos

projetos importantes, até para votá-los no segundo semestre. Gostaria de me referir a

dois projetos: um do Deputado Sargento Rodrigues, que já tramita aqui há um tempo

e cria o Fundo Estadual de Segurança Pública. A criação desse fundo é fundamental

para garantir a manutenção, a autonomia e a independência das forças de

segurança, principalmente no interior do Estado, que ficam atreladas ao poder público

municipal. Se o poder público municipal, o Prefeito não vai lá e não ajuda na

manutenção, no aluguel, na compra de gasolina, a segurança pública para. E a

população paga muito caro para manter a força de segurança: paga muitas taxas,

mais de meio bilhão em taxas. Esse valor é destinado à segurança pública? Não, é

destinado ao caixa único do Estado. Portanto, a aprovação desse projeto é

fundamental para que seja criado o Fundo Estadual de Segurança Pública. É preciso

que todos os recursos arrecadados na área de segurança pública sejam investidos

nessa área e não fiquem centralizados no caixa único do Estado.

Outra questão importantíssima é garantir no Orçamento mais recursos para a

saúde. O Estado de Minas vive um caos absoluto na área da saúde, e, infelizmente, o

Sr. Pestana, nosso Secretário de Saúde, não tem interesse nenhum em dialogar com

esta Casa, nem humildade para fazê-lo. Ele passa por cima dos próprios colegas, dos

próprios Deputados. Está muito mais preocupado em garantir votos para a disputa

eleitoral do ano que vem do que realmente em fazer um bom trabalho na área de

saúde. Realmente a área de saúde no Estado está um verdadeiro caos, as pessoas

estão morrendo nas filas, não conseguem consulta, exame, não conseguem fazer

uma cirurgia.

Infelizmente, o Secretário de Saúde não tem nem a humildade de dialogar com esta
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Casa. Faz o que quer, da maneira como quer, muito preocupado em amarrar apoios

para sua campanha na eleição do ano que vem, utilizando-se da máquina pública

para garantir votos, atitude com a qual não concordamos, ainda mais quando para

isso se passa por cima de muitos colegas desta Casa. Ninguém consegue reunir-se

com o Secretário de Saúde; ele não atende ninguém, demonstrando uma arrogância

total. Assim, expressamos aqui este posicionamento firme, ao mesmo tempo em que

cobramos do Secretário de Saúde que respeite os colegas desta Casa e a população

de Minas Gerais e que se preocupe mais com a área da saúde, cujo déficit é muito

grande e já chegou, ao final dos quatro anos do mandato passado do Governador

Aécio Neves, em R$4.000.000.000,00. O governo não cumpre a Emenda no 29, ou

seja, não destina os 12% do Orçamento à área da saúde, que precisa de mais

recursos e de mais investimentos. Acima de tudo, é preciso melhorar a gestão na

área da saúde, que, infelizmente, deixa muito a desejar em nosso Estado, pois a

equipe do Secretário está muito preocupada em fazer campanha - ainda que este não

seja o momento certo para isso - e em garantir apoio, esquecendo-se da população,

que realmente está muito sofrida.

Aliás, posso ler vários “e-mails” de cidadãos reclamando da área da saúde. No

primeiro, a população de Uberlândia pede melhoras urgentes na UAI do Bairro São

Jorge. Em outro “e-mail”, enviaram-me uma reportagem feita na UAI Roosevelt,

também em Uberlândia, que passo a ler: “Marcos Maracanã: já virou rotina. Toda

semana algum jornal recebe uma notícia de que a população não tem atendimento de

saúde. Muda só o lugar; o problema é sempre o mesmo. Faltam médicos, faltam

equipamentos, sobram apenas pacientes sem atendimento e muito desespero. Uma

das unidades que está sendo colocada em discussão é a UAI do Bairro Roosevelt.

Um jornal de domingo estampava em sua primeira página que Uberlândia tem um

médico para cada 337 moradores. Quero descobrir onde estão eles: como é que tem

um médico para cada 337 moradores, se o jornal deu esta notícia: `Faltam médicos

na cidade´. É subestimar demais a inteligência, não a minha, mas a do povão. Vai

balançar agora e vai ver a realidade. Põe na tela, por favor”.

Não são palavras minhas, mas do Sr. Marcos Maracanã. O apresentador do

programa “Balanço Geral” continua dizendo que “o ‘Balanço Geral’ chegou à Unidade
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de Atendimento Integrado Roosevelt depois das 8 da noite, e Luciana, já cansada de

esperar, disse que ia embora depois de aguardar por mais de cinco horas, sem

conseguir o atendimento”. Diz a Luciana dos Santos: “Meu rapaz aqui está com

pneumonia. Ele tomou um soro, bateram um raio X, e ficou esperando o resultado”.

E recebi vários “e-mails” como esses, com reclamações na área da saúde. A

população está realmente revoltadíssima. Em outro “e-mail”, informam-me que

Andreia esperou por mais de 12 horas o resultado de um exame e, não conseguindo,

foi embora sentindo muitas dores. Há também um “e-mail” do Sr. Renato e vários

outros. Essa é a realidade, o raio X da saúde no Estado de Minas Gerais, que está

um verdadeiro caos, com a população revoltadíssima.

Por outro lado, o nosso Secretário de Saúde não atende reivindicações e demandas

e não tem sequer a humildade de escutar. Assim, deixo claro o nosso posicionamento

e ressalto que vamos acompanhar e fiscalizar mais de perto os trabalhos

desenvolvidos pela Secretaria de Saúde e o uso da máquina administrativa do

Secretário Pestana, preocupado apenas com a campanha eleitoral - embora não seja

o momento para isso, de acordo com a legislação eleitoral -, quando deveria estar

preocupado em fazer o seu trabalho. Mas ele está preocupado apenas em negociar

votos, apresentando determinada emenda para esta ou aquela cidade, em troca de

apoio das lideranças políticas e do Prefeito Municipal. Esta denúncia que trazemos

aqui é realmente seriíssima, e os Deputados desta Casa sabem muito bem disso.

Há outro ponto que queremos abordar. É importante aprovarmos neste segundo

semestre o projeto que diminui o ICMS do álcool combustível, que em Minas Gerais é

de 25%, enquanto em São Paulo é de 12% e em Goiás, de 15%.

Não tem justificação o fato de o ICMS do álcool em Minas Gerais ser um dos mais

altos do Brasil, apesar de sermos um dos maiores produtores do País. Isso penaliza a

população, que muitas vezes compra esse produto nos Municípios vizinhos, nos

Municípios paulistas que fazem fronteira com o Estado. Deixa-se de arrecadar e

recolher imposto para o Estado, que acaba perdendo com isso. Portanto, se se

reduzir o ICMS, aumentaremos a arrecadação estadual, como ocorreu em São Paulo.

Gostaria de fazer outras reivindicações. Há algum tempo estamos cobrando uma

escada Magirus para Uberlândia, a qual foi prometida pelo Governador, que continua
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cobrando a Taxa de Incêndio do comércio e da indústria. Para as residências,

conseguimos a revogação. Infelizmente, o governo não repassa os recursos

arrecadados com essa taxa para o Corpo de Bombeiros. Em várias regiões do

Estado, como as de Juiz de Fora e Montes Claros, a população não tem escada

Magirus. Se houver um incêndio de grandes proporções, o Corpo de Bombeiros não

terá como combatê-lo. Portanto, é uma tragédia anunciada. Mais uma vez, faço esta

cobrança ao Governador: que dê escadas Magirus a todas as regiões do Estado, pois

realmente isso é uma necessidade.

Outra reivindicação é relativa ao fim da descentralização da emissão da Carteira

Nacional de Habilitação - CNH -, que está centralizada apenas em Belo Horizonte. O

governo acabou com os postos de atendimento no interior. Isso causou um

verdadeiro caos. Há pessoas que estão demorando mais de 120 dias para receber a

CNH, e outras estão tendo também muita dificuldade para conseguir a sua

renovação. Há uma demora de três a quatro meses para recebê-la. Portanto,

cobramos um posicionamento por parte do governo.

Finalizando, quero, mais uma vez, fazer uma cobrança. É preciso que o governo

olhe com carinho a situação dos servidores públicos. Há professores e servidores da

segurança recebendo menos do que um salário mínimo, como os servidores

administrativos da Polícia Civil.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, aproveito o final da

fala do Deputado Weliton Prado para dizer que o assunto que destacarei é outro.

Venho hoje a esta tribuna para chamar a atenção das autoridades do Estado,

principalmente da defesa social, da segurança pública e do Detran, porque o governo

está brincando com a população de Minas Gerais. Quando ele solta um questionário

e dados estatísticos mostrando que não há violência em Minas ou que em Minas

diminui a violência, afronta a todos nós, mineiros, pois não é isso que temos visto,

não é isso que sentimos no dia a dia no Estado.

Nunca vimos nada igual à burocracia que se instalou no sistema de segurança de

Minas Gerais. Hoje ela se inicia dentro da defesa social, das penitenciárias - que,
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aliás, tantas dificuldades têm - e do Detran, órgão que defendemos como instituição e

que, aliás, é uma instituição séria. Por causa da burocracia instalada dentro do

planejamento - aliás, palavra bem usada por este atual governo estratégico -, hoje

não se consegue tirar uma Carteira de Identidade ou de motorista nem prestar

exame. Demora-se de três a quatro meses para se prestar um exame para tirar uma

CNH.

Enquanto estamos assistindo à campanha dos governos federal e estadual para

diminuir a violência nas estradas, vemos também que não se consegue habilitar os

nossos motoristas. Isso não é competência, mas, sim, incompetência. O que se

instalou no governo é incompetência e burocracia pura.

Estou até escrevendo um artigo discutindo o papel do papel. Devo publicá-lo ainda

nos próximos 15 dias. O que se instalou no governo do Estado é papel. Tudo é papel.

É preciso papel para isso e aquilo. É preciso trazer documento para isso e aquilo.

Todavia, o conhecimento, ou seja, o resultado prático não existe.

Deputado Weliton Prado, Presidente desta reunião, se V. Exa. for a uma delegacia

do interior do Estado, verificará que os Delegados e os próprios Inspetores ficam o

dia inteiro preenchendo questionários e relatórios por exigência do sistema. Tudo tem

de ter relatório. Diante dessa situação, faço uma pergunta: relatório para quê? Quem

é que vai ler relatório vindo de delegacias do interior? E o mais grave é que há um

movimento dentro da própria Polícia Civil - que não entendo quem é que está

patrocinando - querendo acabar com a atividade da instituição nas cidades que não

forem sede de comarca. Isso é outro absurdo.

Estamos vendo que nossa população não tem se manifestado, tampouco nossas

lideranças municipais, os Vereadores e os Prefeitos. Eles até reclamam, mas de

forma muito acanhada, por isso as coisas não acontecem como deveriam. Afinal, eles

não trazem para esta Casa discussões importantes que digam respeito à segurança

pública e que envolvam todo o sistema dentro da Polícia Militar, da Polícia Civil, do

Detran e do órgão de criminalística, da perícia. Tudo isso virou uma verdadeira

confusão de papel. Hoje o governo do Estado vive em função de questionário, de

dados estatísticos e de papel.

Agora faço uma pergunta a essas pessoas que querem administrar o Estado de
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Minas: qual a importância do papel nesse papel? Tem de haver resposta para isso.

Ouvi dizer que em 1946, segundo palavras do Secretário de Fazenda de Minas

Gerais, também havia essa burocracia. Ele narrou, contudo, que em todos os

departamentos do governo daquele período a regra era: “Não basta despachar o

papel, é preciso resolver o negócio”. E hoje ninguém resolve nada. É só papel para lá,

papel para cá, preencher questionário, mandar pesquisar e divulgar.

Parece que houve uma manifestação de funcionários da Secretaria de Fazenda,

que mostravam de quanto foi o gasto do governo do Estado com a imprensa, que

continua amordaçada e a serviço do governo central - uma imprensa que não divulga

o que acontece em Minas Gerais nem a greve no Estado. E são várias instituições

que estão em greve, que fazem sua manifestação, porém não se vê na imprensa nem

uma linha sequer sobre isso, porque a situação é abafada. Não se vê hoje no interior

de Minas nenhuma linha contra o que acontece no governo do Estado, porque

vivemos na era da ditadura de imprensa, na era da mordaça da imprensa. E o que é

mais grave é que ela aceita esse jogo. Isso é o mais triste e o que mais me incomoda.

Como eles podem aceitar esse jogo, justamente nós que lutamos pela liberdade de

imprensa? Hoje a imprensa de Minas não tem o direito de cobrar liberdade, porque

ela se dá o luxo de não tê-la.

Estamos vendo as confusões que aconteceram em Brasília. Parece que, agora, o

tumulto no Senado está clareando. O que me deixa triste, Deputado, é ver algumas

propostas demagógicas, principalmente do Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB,

que foi pego também com funcionário fantasma morando na Europa e recebendo

dinheiro de seu gabinete, dinheiro público. E quando o pegaram, Deputado Ivair

Nogueira, ele, na maior cara de pau, disse: “Pegou mesmo, e vou devolver o

dinheiro”. Ora, vai devolver o dinheiro, mas ficar impune, já que ele quer punir as

pessoas que, talvez, cometeram o mesmo equívoco? Precisamos parar com essa

hipocrisia.

Pedro Simon é do nosso partido e está fazendo uma demagogia terrível, como se

não tivesse nenhum rabo preso neste governo. Ninguém se lembra, mas foi ele quem

permitiu a importação da carne de Chernobil, uma carne contaminada que veio para o

nosso país justamente na época em que ele era Ministro da Agricultura, e José
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Sarney o ajudou a não pagar essa conta. Outro exemplo é Jarbas Vasconcelos,

também do nosso Partido, que age como se não estivesse fazendo nada.

Até gosto de fazer um desafio, Deputado Carlin Moura, perguntando a nós,

políticos, qual de nós nunca pediu um favor a quem quer que seja, desde o Vereador

ao Presidente da República. E que mal há em pedir um favor? Que seja

simplesmente para pedir em nome de alguém. Enviamos o currículo dessa pessoa

para ver se é possível atender ao pedido. Quem de nós nunca fez isso?

Nessas nossas andanças pelas Secretarias de Estado, com os nossos Prefeitos, na

maioria das vezes pedimos favores. Que mal há nisso? Hoje há uma hipocrisia na

política, na imprensa, principalmente na de São Paulo, que quer massacrar o coitado

do Sarney. O Sarney, com toda a sua passividade, está pagando uma conta que não

é dele. Ato secreto... O que é isso? É um ato que foi publicado, mas em que ninguém

entende o que está escrito. Ato de 15, 16, 17 anos atrás. Essas coisas precisam ficar

bem claras para que a população não seja enganada.

Em Minas, vivemos a ditadura da imprensa, continuamos vivendo a mordaça da

imprensa, tanto que às vezes fazemos aqui um discurso nesse tom, quando

questiono a Casa se serão reprisados mais adiante. Não têm sido, não há espaço

para isso. Já questionei o nosso Presidente sobre isso. De vez em quando, chega

uma ordem para cortar o que estamos falando. Mas hoje estamos falando ao vivo, e

esse é o único momento que temos para manifestarmo-nos. Falo disso com muita

tranquilidade, pois fui um dos que lutou muito para que tivéssemos liberdade. Lutei

muito pela liberdade de imprensa, de expressão, do nosso povo, dos funcionários e

de todos que estão massacrados por essa ditadura que se instalou em Minas Gerais.

Trata-se de uma ditadura econômica que banca hoje os Presidentes dos sindicatos

do funcionalismo público, os redatores de jornais, os redatores das televisões e todos

aqueles que podem divulgar algo. Isso não é fazer oposição por oposição ao

Governador Aécio Neves. Não é esse o posicionamento, até porque - aliás, esse é o

assunto que me trouxe aqui hoje - estamos tentando votar a mudança do Código

Florestal.

Um dos maiores absurdos que há no nosso país é o que a Polícia Ambiental do

nosso Estado, o Ministério Público e o IEF têm feito com os produtores rurais,
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principalmente com o pequeno produtor, que tem sofrido muito e está sendo tratado

pelo governo do Estado - aí, sim, vou dizer, pelo Governador Aécio Neves - como

bandido. Não podemos aceitar isso. A Comissão de Meio Ambiente esteve em Pará

de Minas há 15 dias, e presenciamos a revolta do produtor rural. Pela primeira vez, vi

um homem do campo desafiar um Promotor em nossa cidade. Ele disse ao Promotor,

na presença de todos que estavam lá: “Doutor, o senhor me humilhou em seu

gabinete. O senhor fez o que quis, mas aqui o senhor vai me ouvir, aqui vou falar,

porque lá o senhor não me deixou expressar”. É isso o que está acontecendo com a

polícia, que chega e faz os maiores absurdos com o povo da roça; o Ministério

Público e o Judiciário também fazem isso. O Judiciário de primeira instância faz o que

o Promotor manda, e o povo está sofrendo.

Estamos votando hoje, Deputado Ivair Nogueira, a mudança. Um dos maiores

absurdos que aconteceu foi um artigo que inseriram na redação. Não vi essa emenda

tramitando, ela veio do governo e permite que a Cemig e seus afiliados, com as

PCHs, que são as pequenas usinas, não tenham de preservar a reserva legal. Então

estão liberadas para fazerem as represas sem a preservação legal. A Copasa e a

Cemig podem fazer isso. E, se os empreendimentos particulares estiverem

vinculados à Cemig, eles também podem, mas o coitado do produtor rural não. É

essa questão ambiental que tenho exposto aqui, porque, em nosso Estado, ela

prejudica apenas o pequeno produtor e beneficia os grandes produtores,

principalmente os plantadores de cana, que podem cortar tudo que têm direito e

fazerem a preservação legal em outro Estado, ou em outra região. No entanto o

pequeno produtor não pode fazer isso, não tem capacidade financeira para esses

investimentos.

Deputado Weliton Prado, a Cemig, coitada, necessita da nossa ajuda, porque está

passando por muitas dificuldades, só teve 25% de lucro. Então, precisa, sim, da ajuda

do governo. Agora, está sendo apresentado esse absurdo que aprovaremos hoje na

Comissão de Meio Ambiente, devendo vir para o Plenário amanhã. Temos de

levantar esse assunto, até para denunciar. Por que a Cemig pode não ter a obrigação

de preservar a reserva legal e todos precisamos de autorização e temos de

preservar? Isso está cheirando a equívoco.
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Já estou terminando, mas quero dizer ainda que dois aspectos merecem reparo e

questionamento, Deputado Weliton Prado. Esse é um deles. O outro diz respeito ao

monitoramento. Estão inventando o monitoramento para os caminhões de carvão no

Estado de Minas Gerais. Perguntei aos técnicos do IEF qual o motivo desse

monitoramento: é para gerar um faturamento de R$40.000.000,00. Sabem em que

isso vai dar? Nada. Gastarão R$40.000.000,00 com o dinheiro do produtor ou

consumidor do carvão ou do próprio governo do Estado. Pela proposta, quem pagaria

esse monitoramento seria a taxa florestal. Pergunto: monitoramento para quê?

Deveriam monitorar é o desmatamento. É muito mais fácil monitorar as matas do que

o carvão, pois, depois que ele chega à porta da usina, foi transportado, precisa ser

queimado. Não pode ser devolvido ao meio ambiente, porque não servirá para mais

nada; não pode ser jogado no mato, porque será uma agressão ao meio ambiente.

Então, tem de ser queimado. Ficar estocando carvão?

Vemos que tudo isso nos gera dúvidas sobre a legalidade, a praticidade, sobre o

que querem com esse monitoramento. Acho que algumas empresas farão esse

monitoramento. Estou colocando dentro de um envelope e lacrando-o, entregarei ao

Presidente da Assembleia, ao Ministério Público e ao Presidente da Comissão de

Meio Ambiente, uma denúncia relativa à empresa que ganhará o processo. Sabe o

que fizeram? Adiaram a questão para daqui a um ano. Até lá, continuaremos

discutindo o tema.

Este é o nosso posicionamento, Sr. Presidente. Estão preocupados com a

divulgação de documentos, dados estatísticos, o que está totalmente fora da

realidade do nosso Estado, e mais preocupados ainda com a votação da mudança do

Código Florestal, que mais uma vez beneficia as grandes empresas, entre elas a

Copasa e a Cemig, e prejudica muito o coitado do nosso produtor rural. Este tem

sofrido na mão da Polícia Ambiental, do Ministério Público, do Judiciário e

principalmente do IEF. Se a pessoa vai até lá para pegar uma licença, espera seis,

sete meses e ainda é desacatada. E têm a coragem de colar um cartaz dizendo que

se essa pessoa desacatar um funcionário, será presa. Eles podem desacatar o

produtor rural, o trabalhador, mas não podem receber nenhuma queixa, nenhuma

desavença.
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Apesar de o Plenário estar vazio, chamo a atenção de todos para este assunto.

Espero que tenhamos competência para discutir as matérias, especialmente a que se

refere à Cemig, da qual V. Exa. é um grande defensor. Temos de ajudar a Cemig,

coitada. Ela só teve 25% de lucro. É muito pouco para atender a todos os interesses

de outras pessoas. De acordo com informação repassada na Sala de Reuniões agora

há pouco, esse projeto dará à Cemig um lucro extra de R$500.000.000,00. Coitada!

Ela precisa mesmo da nossa ajuda. Volto a repetir que o mais grave é que estamos

aqui preservando os investimentos da Cemig e prejudicando o produtor rural,

especialmente o pequeno, que pagará pelas ações de agressão ao meio ambiente

praticadas pela empresa.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.323/2009, da

Comissão de Direitos Humanos, e 4.324 e 4.325/2009, da Comissão de Segurança

Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

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

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 17ª

Reunião Ordinária, em 4/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.254/2009, da Comissão de

Justiça, e 4.258/2009, da Comissão de Participação Popular; de Segurança Pública -

aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 4/8/2009, dos Requerimentos nºs

4.268/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, 4.271/2009, do Deputado Weliton Prado,
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e 4.251 a 4.253/2009, do Deputado Ruy Muniz; de Política Agropecuária - aprovação,

na 19ª Reunião Ordinária, em 4/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.206, 4.207 e

4.219/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.221 e 4.222/2009, do Deputado Wander

Borges, e 4.265/2009, do Deputado Jayro Lessa; e de Direitos Humanos - aprovação,

na 17ª Reunião Ordinária, em 5/8/2009, do Requerimento nº 4.214/2009, do

Deputado Almir Paraca (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, público

presente, telespectadores da TV Assembleia, ontem assisti, atentamente, a um

importante pronunciamento, feito aqui da tribuna, do nobre Deputado Getúlio Neiva,

do PMDB, a respeito das dificuldades pelas quais os Municípios brasileiros estão

passando em consequência especificamente da redução da alíquota do IPI. O

Deputado Getúlio Neiva, um grande tribuno, fez um importante pronunciamento que

me fez refletir. A lógica do seu discurso é de que o governo do Presidente Lula, ao

promover a redução do IPI, estaria fazendo cortesia com o chapéu alheio e causando

dificuldades aos Municípios brasileiros.

Fiquei muito encucado com aquele pronunciamento, especialmente advindo de um

importante parlamentar como é o Deputado Getúlio Neiva, do PMDB, partido que faz

parte do governo do Presidente Lula, com seis Ministros. Percebo que o Deputado

Getúlio Neiva, quando fala do governo do Presidente Lula, parece mais um

parlamentar de oposição, um Deputado do PSDB, do que um Deputado do PMDB.

Fui debruçar-me sobre o assunto. É óbvio que temos de considerar que estamos

atravessando um momento de crise financeira internacional, que repercute, sem

dúvida nenhuma, sobre a economia do País, sobre a economia dos Estados

brasileiros e, de forma muito especial, sobre a economia dos Municípios. Esse é um

fato inconteste. Diga-se de passagem que, nos últimos levantamentos sobre a

situação financeira do Estado de Minas Gerais, sobre a arrecadação, viu-se que

fomos o Estado que teve a maior queda de arrecadação entre todos os Estados
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brasileiros.

No período das vacas gordas, graças à venda de nosso minério de ferro, Minas

bateu todos os recordes de arrecadação. Agora, com a queda da venda desse

minério, o Estado também perdeu.

Mas, no que diz respeito aos Municípios, será que o Presidente Lula tem feito tanto

mal assim a eles? Tenho uma compreensão completamente divergente da

apresentada aqui pelo Deputado Getúlio Neiva. Obviamente, a redução do IPI, que é

um tributo compartilhado, causa algumas perdas para os Municípios, mas o Deputado

Getúlio Neiva esqueceu-se de falar - ou não teve tempo para isso - que o Presidente

Lula tomou o cuidado de criar medidas compensatórias para essas perdas. Nesses

últimos anos, ele tem tomado medidas de macroeconomia muito importantes para

recuperar a situação dos Municípios do Brasil. É importante lembrarmos que, de

janeiro a maio de 2009, o Presidente teve o cuidado, para fazer a recomposição do

IPI, de liberar verbas para repor as perdas do FPM. Foram liberados

R$952.000.000,00. O Presidente também fez uma alteração importante na Lei

Federal nº 11.960, de 2009, para enfrentar um problema sério dos Municípios: sua

dívida com o INSS. Ele, por meio dessa alteração, proporcionou a possibilidade de

parcelar débitos do INSS em até 240 meses, ou seja, 20 anos, beneficiando assim

mais de 4 mil Municípios cujas dívidas alcançavam o patamar de

R$30.000.000.000,00. O governo possibilitou a negociação de todos os débitos com o

INSS vencidos até 31/1/2009, eliminando-se multa, moratória e reduzindo-se juros de

mora em 50%.

E o Presidente também tem tomado o cuidado de sempre manter aquecida a

economia brasileira. Um dos programas, o Minha Casa, Minha Vida, injetará na

economia brasileira R$60.000.000.000,00, com a geração de 3.500.000 empregos até

2012. Isso sem contar as políticas sociais implementadas pelo Presidente, que

também geram riquezas e fazem circular o dinheiro nos Municípios, como, por

exemplo, o Bolsa-Família, a aposentadoria, os benefícios de prestação continuada.

Essa é uma forma de geração de emprego e renda. O mais importante é o fato de o

Presidente, desde seu primeiro mandato - 2003 - até hoje, ter sempre procurado fazer

uma política de crescimento econômico do Brasil, que proporciona o que é
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fundamental para os Municípios: a produção de riquezas no seu próprio território e a

prestação de serviços, que gera o Imposto sobre Serviços, o ISS. De 2003 a 2008, o

recolhimento desse imposto, de competência municipal, mais que dobrou, passando

de R$9.600.000.000,00 para R$22.000.000.000,00. Isto é fruto do crescimento da

economia. Vejam como tudo é interligado. A política macroeconômica favorece que

os Municípios tenham suas finanças mais equilibradas e ajustadas.

Mas não ficou apenas por aí. A União compartilhou com os Municípios a

repercussão favorável do crescimento da economia brasileira sobre a arrecadação ao

longo desses últimos sete anos em que Lula está à frente do governo do País.

De 2003 a 2008, as transferências constitucionais, ou seja, as transferências do

governo federal para Estados e Municípios cresceram 133%, passando de

R$25.000.000.000,00, em 2003, para R$58.400.000.000,00, em 2008.

É importante relembrar que, quando o Presidente assumiu, em 2003, o País estava

com a sua autoestima abalada, estava em recessão, desqualificado no cenário

internacional, sua economia ia mal e os Municípios estavam vivendo em petição de

miséria. Após os oito anos do último governo neoliberal que antecedeu o Presidente

Lula, os Municípios viveram situações complexas.

As transferências voluntárias, feitas por meio de convênios para execução de obras

e outros investimentos, também tiveram crescimento acelerado. No período, essas

transferências voluntárias cresceram 118%, passando de R$2.600.000.000,00 para

R$5.600.000.000,00, em 2008. O incremento nos repasses diretos dá mais

autonomia para a execução de políticas públicas nos Municípios. Para a área da

saúde, por exemplo, a destinação de recursos aos Municípios brasileiros passou de

R$10.300.000.000,00, em 2003, para R$18.600.000.000,00, em 2007, com um

crescimento de 80,5%.

Veja, ilustre Deputado Weliton Prado, o crescimento do investimento na saúde.

Como V. Exa. lembrou, assim como o Deputado Adelmo Carneiro Leão lembrou

ontem, são investimentos que aqui, em Minas Gerais, estão estacionados na área da

saúde. Apesar de o governo do Estado informar que está cumprindo os 12% do

repasse da área da saúde, há aquela famosa maquiagem nas contas quando, ao

invés de aplicar esse recurso no SUS, ele aplica na rede de esgoto da Copasa, como
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V. Exa. sempre lembra; rede de esgoto que a população paga - às vezes paga até

sem ter o serviço. Há aplicação em saúde animal, em aposentadoria dos inativos.

Então, essa verba da área da saúde de Minas, que deveria ser de 12%, na prática,

para o SUS, fica hoje em menos de 7%.

Em compensação, o governo federal tem mantido um constante crescimento dos

repasses da verba da saúde para os Municípios mineiros. É importante também

salientar que a participação do governo federal na composição do Fundo Nacional

para o Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb - cresceu no período de 2003

a 2008, passando de R$4.300.000.000,00, em 2003, para R$13.600.000.000,00, em

2008. Vejam que houve uma alta de 216% no repasse do governo federal para o

Fundeb, em Estados e Municípios.

Ainda com relação ao financiamento de programas, projetos e ações de melhoria da

educação básica pública, o salário-educação, outro ponto importante, acumula alta de

88% nas transferências do governo federal para os Municípios. Em 2004, foram

pagos R$1.400.000.000,00; em 2008, o salário-educação chegou a

R$2.600.000.000,00.

Os recursos são distribuídos entre Estados e Municípios de forma proporcional ao

número de alunos matriculados na educação básica das respectivas redes de ensino.

Ainda devem ser considerados os investimentos que o governo federal vem fazendo

nos diversos Municípios, como a criação dos Cefets. O Deputado Getúlio Neiva, da

nossa querida Teófilo Otôni, esqueceu-se de dizer que o governo federal está

trazendo a Faculdade de Medicina da Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri, criando a ZPE, ajudando a Prefeita Maria José Haueisen

a investir mais na educação, na saúde, na infraestrutura. O governo federal está hoje

presente, em sintonia com os grandes Municípios mineiros. E é por isso - não é à toa

- que o Presidente Lula goza de grande credibilidade junto às diversas lideranças

populares deste país e à maioria dos Prefeitos desses Municípios.

Então, fiquei impressionado com a fala do ilustre Deputado Getúlio Neiva e tenho a

impressão que ele deve ser da ala do Senador Pedro Simon, deve estar rezando em

outra cartilha. Não estou aqui para fazer apologia de ninguém, mas penso que é

importante reconhecer o que tem sido feito neste Município, neste Estado, neste país
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por um governo que tem compromisso com o crescimento e o desenvolvimento do

Brasil.

Outra questão importante é a luta permanente do governo federal para reduzir a

taxa básica de juros. Hoje ela está no patamar de 8,25% ao ano - uma conquista

importante, mas ainda é preciso reduzi-la.

Tudo isso cria condições macroeconômicas para ajudar os novos Prefeitos eleitos,

os reeleitos, os Municípios a sair deste momento, que, sem dúvida nenhuma, é difícil.

No entanto, graças a Deus, temos um Presidente que tem compromisso e

sensibilidade. Em outras épocas, o Presidente da República, quando passava pelos

Municípios, passava de avião, pouco se importando com eles.

Para concluir, registro a importante conquista que os movimentos populares

obtiveram com a Fundação Helena Antipoff. Seus professores, seus trabalhadores e

seus alunos travaram uma importante luta no semestre passado, pois a Fundação

estava ameaçada de fechar suas portas, com o pagamento de professores e

funcionários atrasado. Por meio da mobilização de seus servidores, dos alunos, do

Sindicato dos Professores de Minas Gerais - Sinpro-MG -, do Sindicato dos Auxiliares

de Administração Escolar de Minas Gerais - Saae-MG - e da Comissão de Educação

da Casa, com o apoio importante do 1º-Secretário, Deputado Dinis Pinheiro, tivemos

um bom desfecho para a situação da Fundação Helena Antipoff: foi assinado um

termo de ajustamento de conduta que garantiu o pagamento de todos os salários

atrasados e vincendos de professores e servidores. Além disso, Deputado Weliton

Prado, o que é mais importante: a cláusula 8ª desse termo garante a continuação do

curso dos alunos da Fundação, ficando esta obrigada a não mais cobrar mensalidade

dos alunos. Estes pagavam mensalidades que chegavam a R$600,00. Agora,

continuarão estudando sem a obrigação de pagar.

Este é um princípio público fundamental: o ensino público de qualidade tem de ser

gratuito. Essa luta dos alunos, dos professores, dos servidores da Fundação Helena

Antipoff, que obteve grandes resultados, grande vitória, deve servir de exemplo para

todos os estudantes do ensino superior de Minas Gerais que ainda estão  em alguma

fundação conveniada com a Uemg. Temos de levantar essa bandeira. Todo ensino

vinculado à Uemg e à Unimontes - que não apresenta esse problema - deve ser
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gratuito. O aluno não tem de pagar mensalidade. Essa conquista da Fundação

Helena Antipoff é um grande exemplo a ser seguido em Minas Gerais.

Parabenizo os professores, os trabalhadores do ensino, os alunos, os sindicatos

dos professores, o Saae - MG, a Comissão de Educação e o nosso colega Deputado

Dinis Pinheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem agradeço a atenção.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de estudantes

da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas - Ames -, e parabeniza o

Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento que originou a audiência

pública da Comissão de Saúde, realizada hoje, pela manhã, sobre as ações

preventivas em relação à gripe suína no nosso Estado.

Encerramento

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

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

Deputados para a especial de amanhã, dia 6, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Ademir Lucas; aprovação; verificação de votação;

ratificação da aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.936/2008;

votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno;

verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação

- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.367/2009; requerimento do Deputado

Gilberto Abramo; deferimento; votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas e
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destaque; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 1 a 5; votação do art. 2º do

Substitutivo nº 1; aprovação; votação da Emenda nº 6; rejeição; verificação de

votação; ratificação da rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.187/2009; requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; votação do

projeto, salvo emendas, subemenda e destaque; aprovação; votação do inciso III do

art. 1º do projeto; aprovação; votação das Emendas nºs 3 e 4; aprovação;

prejudicialidade da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e das Emendas nºs 1 e 2 -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.443/2009; aprovação - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 742/2007; requerimento do Deputado Padre João;

deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação na forma do

vencido em 1º turno; votação do inciso XII do art. 1º do vencido em 1º turno;

aprovação; prejudicialidade da supressão do inciso XII a que se refere a Emenda nº

2; votação das Emendas nºs 1 a 3, salvo a supressão do inciso XII, a que se refere a

Emenda nº 2; aprovação; declaração de voto - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.976/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno; declaração de voto -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.396/2008; requerimento do Deputado

Gilberto Abramo; deferimento; votação do projeto, salvo destaque; aprovação na

forma do vencido em 1º turno; votação do art. 2º do vencido em 1º turno; aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.438/2008; requerimento do Deputado

Gilberto Abramo; deferimento; votação do projeto, salvo destaque; aprovação na

forma do vencido em 1º turno; votação do parágrafo único do art. 1º do vencido em 1º

turno; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.549/2008; aprovação

na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.966/2009; requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; votação do

projeto, salvo destaque; aprovação; votação do art. 2º do projeto; aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.269/2009; aprovação - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.312/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 702/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; declarações de voto -

Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca

Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h8min, 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 Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o

Requerimento n° 4.019/2009, apreciado na ordinária realizada hoje, à tarde, e o

Projeto de Lei nº 2.771/2008, que recebeu emendas na referida reunião e foi
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devolvido à Comissão de Meio Ambiente, para parecer.

2ª Fase

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

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

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

2.936/2008, 3.367 e 3.187/2009 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem.

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

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito

de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 38 Deputados, que, somados a esta Presidência,

perfazem o total de 39 parlamentares presentes. Está ratificada a aprovação do

requerimento de inversão da pauta.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.936/2008, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a promover as medidas necessárias à transformação

da Codemig em empresa pública e dá outras providências. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
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Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito

de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 37 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Somados

a esta Presidência, esses números perfazem o total de 39 parlamentares presentes.

Está ratificada a aprovação do projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam com se encontram. (-

Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

2.936/2008 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.367/2009, do Governador do Estado,

que cria cargos de natureza especial no quadro geral de cargos de provimento em

comissão da administração direta do Poder Executivo e dá outras providências. A

Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas

nºs 1 a 3, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça, e com as

Emendas nºs 4 e 5, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela

rejeição da Emenda nº 6. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

solicitando a votação destacada do art. 2º do Substitutivo nº 1. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaque. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 a 5. Em

votação, o art. 2º do Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 6.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Verificação de votação, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito

de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 6 Deputados. Votaram “não” 33 Deputados. Está

ratificada a rejeição da Emenda nº 6. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 3.367/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.187/2009, do Governador do Estado,

que altera as Leis Delegadas nºs 100, de 29/1/2003, e 175, de 20/1/2007. A

Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas

nºs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 2, da Comissão de Justiça, e com a

Subemenda nº 1, que apresentou à Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a

Emenda nº 3, que apresentou, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão

de Justiça, e da Subemenda nº 1, da Comissão de Administração Pública, à Emenda

nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão

de Fiscalização Financeira que opina pela aprovação da Emenda nº 4. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Gilberto Abramo solicitando a votação destacada do inciso

III do art. 1º do projeto. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o

inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas,

subemenda e destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o inciso III do art. 1º do

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 3 e 4. As Deputadas e

os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovadas. Com a aprovação da Emenda nº 3, ficam prejudicadas a Subemenda nº 1

à Emenda nº 1 e as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o
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Projeto de Lei nº 3.187/2009 com as Emendas nºs 3 e 4. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.443/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do

Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal - PEF -

BNDES, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de

Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 742/2007, do Deputado Carlin Moura,

que institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas

com Epilepsia no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de

Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com as

Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre

João solicitando a votação destacada do inciso XII do art. 1º do vencido em 1º turno.

A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232

do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, o inciso XII do art. 1º do vencido em 1º turno. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Fica prejudicada a supressão do inciso XII a que se refere a

Emenda nº 2. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3, salvo a supressão do inciso XII a

que se refere a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,

em 2º turno, o Projeto de Lei nº 742/2007 na forma do vencido em 1º turno com as

Emendas nºs 1 a 3, exceto a supressão do inciso XII a que se refere a Emenda nº 2.

À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, gostaríamos de parabenizar o

Deputado Carlin Moura por esse Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência

Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado de Minas Gerais. Devemos ter muito
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cuidado com os nossos doentes e, principalmente, com as pessoas de mais idade

que apresentam quadro de epilepsia, doença de Parkinson e outras patologias que

acometem os mineiros e brasileiros. Sr. Presidente, gostaríamos de abordar, neste

momento, a questão dos idosos pensionistas e aposentados, entre os quais há uma

grande quantidade de pessoas acometidas pelo mal da epilepsia. Aproveitamos que a

Assembleia está votando esses projetos para conclamar toda a sociedade brasileira a

ficar atenta ao Projeto de Lei nº 1.806, da Câmara Federal, que foi vetado pelo

Presidente do País. Esse projeto foi aprovado pelo Congresso e dá aumento de

16,67%, retroativo a 2006, ao que percebem as pessoas aposentadas e pensionistas

que ganham mais de um salário mínimo. A Presidência da República o vetou,

prejudicando quase nove milhões de aposentados e pensionistas que recebem mais

de um salário mínimo. Se esse veto do Presidente for derrubado pelas duas Casas do

Congresso, teremos um reajuste imediato de 11,66%, que está sendo

sistematicamente negado pelo governo federal aos aposentados. Isso é uma

injustiça, pois eles não podem comprar seus remédios que tratam a epilepsia. Além

disso, temos também uma emenda do Senador Paim ao Projeto de Lei nº 107, que

determina a vinculação dos reajustes previdenciários ao salário mínimo. O projeto já

foi aprovado no Senado e tem grande possibilidade de vitória entre os Deputados. O

Líder do governo no Congresso, Deputado Henrique Fontana, admitiu expressamente

essa derrota não para a base governista, mas para o governo federal, que não quer

dar o direito às pessoas que se aposentam de receber aquilo por que pagaram.

Vemos o governo federal fazendo cortesia com o chapéu alheio. Agora mesmo o

Bolsa-Família foi aumentado em quase 10%, e o Presidente Lula manifestou sua

posição de que essa categoria também merece o aumento. Quer dizer que os

pensionistas que ganham mais de um salário mínimo - um e meio ou dois - não

merecem que a sua aposentadoria seja reajustada adequadamente? Por que temos

dois pesos e duas medidas? Queremos, então, parabenizar o Deputado Carlin Moura

pelo seu projeto e também à Assembleia, que o aprovou. Ao mesmo tempo, quero

alertar a todos os parlamentares. O Deputado Weliton Prado já me disse que seu

irmão não votará mais contra os aposentados, estará a favor deles, dos pensionistas

e dos idosos. Agradeço muito ao Deputado Weliton Prado que manifestou essa
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posição, porque a grande maioria da base governista no Congresso tem votado

contra os aposentados, pensionistas e idosos. E nós já estamos mudando agora essa

posição. É preciso uma participação extremamente atuante de todos aqui, para não

deixar que o governo federal oponha mais vetos e continue prejudicando os

aposentados, pensionistas e idosos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.976/2007, do

Deputado Padre João, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Formação

de Banco Comunitário de Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas e

dá outras providências. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.976/2007 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Arlen Santiago - Hoje seremos obrigados a concordar com o projeto do

Deputado Padre João, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Formação

de Banco Comunitário de Sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioula e dá

outras providências. Sabemos tratar-se de projeto extremamente importante,

principalmente num Estado que, sem sombra de dúvida, tem a melhor Emater do

Brasil, uma empresa que tem aumentado a quantidade de técnicos. Além disso, por

meio do Governador Aécio Neves, do Vice-Governador Anastasia e do José Silva,

Presidente da Emater, já conseguiu fazer três reajustes no salário e torná-lo digno do

pessoal que ali desempenha suas funções. Por sinal, têm feito um grande trabalho

com o Minas Sem Fome, uma ação de distribuição de sementes que está

sensibilizando a maioria dos Prefeitos. Aliás, queríamos dizer que o Prefeito de

Januária, essa grande cidade, uma das maiores em extensão territorial, assinou, na

última sexta-feira, o novo convênio com a Emater, a fim de que o escritório da

empresa pudesse ser reaberto, para ela continuar o grande trabalho que realiza em

toda Minas Gerais também em Januária. O Prefeito Maurílio Arruda, o Diretor

Administrativo Roberval Juarez de Andrade e o Diretor Técnico José Ricardo Ramos

Roseno, no dia 31 de julho, na sede geral da Emater, assinaram o novo convênio,
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pelo qual a Prefeitura vai contribuir com a manutenção do escritório da empresa e

cederá dois técnicos para realizar um trabalho importante no campo, principalmente

porque já foram feitos na Emater mais de 30 projetos que visam melhorar a qualidade

da água naquela cidade e em várias outras. Aproveitando que estamos tratando da

Emater e do campo, queremos falar também a respeito de obras importantes que

estão sendo feitas em Januária pelo governo de Minas junto com a Prefeitura. No

segundo semestre de agosto, serão abertas 40 vagas pela Unimontes, em Januária,

em especialização em Saúde da Família para médicos, dentistas e enfermeiros. Na

área da educação, a Prefeitura de Januária, o Ministério da Educação e a Unimontes

implantarão, em agosto, um curso de pós-graduação em Gestão Pública Municipal,

na Universidade Aberta do Brasil, programa do Presidente Lula. Isso vai melhorar a

qualidade da educação nessa cidade. Também, para 2010, foi aprovada uma parceria

do governo do Estado, por meio do Governador Aécio Neves representado pela

Secretaria de Saúde, e a Unimontes, a fim de transformar o Hospital Regional de

Januária em residência médica do PSF, com sete vagas para médicos. Isso vai

melhorar a qualidade do atendimento e da especialização das pessoas que residem

nessa cidade. Agradeço a todos que votaram a favor desse importante projeto do

Padre João. Januária, em parceria com o governo do Estado, começa a asfaltar os

Bairros Jussara e Eldorado e fazer a pavimentação com paralelepípedos dos Bairros

Jatobá, Várzea dos Poções e São Vicente, com recursos arrecadados pelo IPTU.

Queremos dizer que, no entendimento de vários Vereadores, a Prefeitura toma rumo

e põe os pés no chão, e a cidade passa a desenvolver um bom trabalho com a

Emater, após a aprovação desse projeto. A Emater poderá trabalhar ainda mais.

Parabenizo o Padre João.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.396/2008, do

Deputado Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Delfim Moreira os imóveis que especifica. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo, solicitando a votação destacada

do art. 2º do vencido em 1º turno. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o



____________________________________________________________________________
222

projeto, salvo destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 2º do vencido em 1º

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 2.396/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.438/2008, da Deputada Cecília

Ferramenta, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coronel

Fabriciano o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Gilberto Abramo, solicitando a votação destacada do

parágrafo único do art. 1º do vencido em 1º turno. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Em votação, o projeto, salvo destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o parágrafo

único do art. 1º do vencido em 1º turno. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.438/2008 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.549/2008, do Deputado Dinis Pinheiro,

que dispõe sobre medidas preventivas cautelares em favor de educadores e alunos

da rede de ensino fundamental e médio do Estado. A Comissão de Educação opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

2.549/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.966/2009, do Governador do Estado,

que define nova categoria de manejo para a Área de Proteção Especial da Região da

Gruta do Rei do Mato, no Município de Sete Lagoas. A Comissão de Meio Ambiente

opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto

Abramo, solicitando a votação destacada do art. 2º do projeto. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
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Em votação, o projeto, salvo destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 2º do

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 3.269/20 09, do Governador do Estado,

que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades do Rotary Internacional localizadas no Estado. A

Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.312/2009, do Deputado Hely Tarqüínio,

que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades do Lions Internacional localizadas no Estado. A

Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 702/2007, do Deputado Sargento

Rodrigues, que dispõe sobre a informação de quitação de débitos anteriores nos

instrumentos de cobrança enviados ao consumidor. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Defesa do Consumidor. Em votação, o Substitutivo nº 1. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

702/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Declarações de Voto

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, hoje, praticamente no primeiro dia de

retorno a suas atividades, a Assembleia se destaca e aprova grande número de bons

projetos. Trata-se de projetos importantes do Governador do Estado, de projetos que

visam ao bem da população mineira, como o que cria o cargo de Ouvidor, destinado à
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estrutura do DER-MG, além de tantos outros. Vimos aqui também o bom trabalho da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que tem conseguido avaliar

esses projetos e resolver a grande maioria dos problemas financeiros que este

Estado tem. Essa avaliações, Sr. Presidente e demais ouvintes de todas as Minas

Gerais, visam o bom andamento das ações do governo. Estamos nos preparando

para entrar novamente com requerimentos nesta Assembleia para podermos

acompanhar o funcionamento do Estado. Outro dia, quando eu ocupava a tribuna

desta Casa, falei sobre as contratações em massa que estão sendo feitas por firmas

terceirizadas, aliás, estão empregando parentes da Secretária do Norte de Minas.

Uma firma terceirizada da Cemig contratou seu tio, ex-Prefeito de Guaraciama,

pagando um salário de R$3.500,00. Lembramos também que houve a contratação de

Diretor do Idene, que é marido da Secretária. Ainda não sabemos se isso é

nepotismo ou não, se há vários tipos de nepotismo. Entraremos com requerimento a

respeito do Instituto Mineiro de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC -, que foi

selecionado pelo Idene para realizar contratações para o programa que já citei, o Pró-

Jovem Plural. Quero que este programa tenha sucesso, que capacite nossa

juventude, e não que sirva apenas para que o IMDC contrate pessoas indicadas pela

Secretaria Extraordinária do Norte de Minas ou pelo Idene. Não devem ser

contratados cabos eleitorais, como está acontecendo. Entraremos com esse

requerimento para que a Comissão de Fiscalização Financeira avalie a necessidade

dessa contratação. Por que essa Secretaria e o Idene não celebram convênio com os

Prefeitos, que são os grandes parceiros do Governador e se utilizam do mecanismo

da terceirização, que não está sendo bem conduzido pela Secretaria? Depois que

falei aqui, membros da Liderança desta Casa me procuraram e disseram que essas

explicações viriam. Se essas explicações não vierem até o final desta semana, Sr.

Presidente, terei de solicitar a criação de uma CPI do Idene para saber se o

Programa do Leite está sendo bem avaliado e se o Diretor, marido da Secretária, o

está conduzindo bem; se o programa Sorriso no Campo está sendo bem

implementado; se o Programa de Cozinhas Comunitárias está sendo bem conduzido;

se as construções em grande quantidade de centros para as associações estão

sendo realizadas por várias ou por poucas empreiteiras e outras questões mais. Sr.
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Presidente, agradeço a paciência de V. Exa., mas entraremos com esses

requerimentos, porque temos a certeza de que o Governador Aécio Neves não quer

que uma Secretaria enlameie esse governo maravilhoso que Minas Gerais

desenvolve e que é um exemplo para o Brasil.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Alberto

Pinto Coelho, é um grande prazer cumprimentar V. Exa. no reinício das atividades do

segundo semestre. Votei favoravelmente ao Projeto de Lei nº 702, do Deputado

Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, é com muita alegria que registro nesta reunião

extraordinária que hoje, em minha cidade, Ouro Fino, tivemos o prazer de receber a

visita do Secretário Fuad Noman e do Diretor-Geral do DER-MG, que vistoriaram as

obras do Aeroporto Prefeito Paulo Clepf. O Governador atendeu nossa solicitação de

realizar uma das maiores obras da região. Com esse aeroporto haverá estímulo ao

turismo e geração de empregos. Há muito tempo lutamos por isso. Em determinada

época, tivemos esse aeroporto. Quero fazer justiça ao ex-Governador Itamar Franco,

que realizou essa obra. Hoje, com toda a obra de revitalização pronta, o aeroporto

está extraordinariamente preparado para receber as aeronaves, garantindo assim o

desenvolvimento da região. Também tivemos a satisfação de acompanhar o

Secretário Fuad Noman e o Diretor-Geral do DER-MG, José Élcio, na ordem de

serviço da estrada de Albertina a Jacutinga. Hoje, Sr. Presidente, vivemos em festa,

conforme V. Exa. tem acompanhado em nossa região, onde também é votado.

Vemos como é importante cidades pequenas, como as nossas do Sul de Minas e

outras, viverem um momento desses. Na cidade de Albertina, assistimos, com

inúmeros Prefeitos da região, às máquinas iniciarem os 15 quilômetros de estrada

entre Albertina e Jacutinga. Quero, neste momento, publicamente, mais uma vez

renovar os nossos agradecimentos ao Governador Aécio Neves, ao Vice-Governador

Prof. Anastasia, ao Secretário Fuad, ao José Élcio e a toda a equipe do DER-MG,

que priorizaram esse importante investimento, essa obra na nossa região. Ligando

Jacutinga a Albertina, teremos acesso ao Estado de São Paulo. Sr. Presidente, há

outra obra que, com certeza, o Governador Aécio Neves e o Prof. Anastasia

brevemente anunciarão: o trecho entre Jacutinga e Espírito Santo do Pinhal. O

projeto já se encontra licitado e, dentro de 90 dias, ocorrerá também a licitação para a
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execução das obras dessa importante estrada, que beneficia toda a nossa região sul-

mineira, passando por Ouro Fino e Jacutinga, assim como todo o leste paulista. Faço

questão de registrar a nossa gratidão em nome do Sul de Minas, dos seus

Vereadores, dos Presidentes de Câmaras, dos Prefeitos que puderam presenciar

esse momento histórico para todos nós. Essas são ações importantes do

Governador, que não se resumem somente a essa estrada, incluindo também outras

em que já há ordem de serviço determinada pelo DER- MG, com o Deop e a Setop, o

que gera desenvolvimento. O Sul de Minas é muito grato ao nosso Governador e ao

Vice-Governador, que têm dado à nossa região especialíssima atenção em todas as

áreas - infraestrutura, saúde e educação -, fazendo com que o Sul de Minas caminhe

a passos largos neste momento.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, peço a V. Exa., em decorrência

da falta de quórum, que encerre esta reunião. 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 as extraordinárias de amanhã, dia 5, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.410/2009

Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Neider Moreira, objetiva declarar

de utilidade pública a Associação Universo Cultural e Assistencial, com sede no

Município de Itaúna.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.410/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Universo Cultural e Assistencial, com sede no Município de Itaúna,

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2005, que busca desenvolver atividades

assistenciais, artísticas, culturais, esportivas e de lazer.

Para atingir seus objetivos programáticos, fomenta projetos ligados à criação e

manutenção de museus, bem como a realização de cursos, aulas, palestras,

seminários, fóruns e debates, tendo em vista sempre o desenvolvimento social,

artístico e cultural da sociedade.

Ademais, atua na elaboração e execução de projetos desportivos e de defesa e

conservação do patrimônio histórico e artístico, pelos quais procura firmar convênios

e parcerias com entidades congêneres, empresas privadas e órgãos públicos,

viabilizando dessa forma a ampliação de seu trabalho e a execução de seus projetos

junto a essa comunidade, o que contribui para a promoção e consolidação da

cidadania.

Por sua iniciativa de inegável importância, é meritório conceder-lhe o título

declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.410/2009 em

turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.446/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente São José de

Andrelândia, com sede no Município de Andrelândia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.446/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Sociedade Beneficente São José de Andrelândia, entidade sem fins lucrativos que

tem como finalidade precípua prestar assistência social ao idoso carente.

Assim, acolhe pessoas mais velhas, de ambos os sexos, sem discriminação de

qualquer natureza, mediante comprovação de carência feita por meio de sindicância

realizada por membros de sua direção.

Isso posto, consideramos oportuna e meritória a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.446/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.447/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Movimento Sabedoria e Paz – MSP –, com

sede no Município de Ponte Nova.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.447/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Movimento Sabedoria e Paz - MSP -, com sede no Município de Ponte Nova. Trata-se

de uma entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade a melhoria das

condições de vida e trabalho de seus associados.

Com esse propósito, zela pelo cumprimento dos direitos previstos no Estatuto do
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Idoso – Lei Federal nº 8.842, de 2003 –; promove a participação, ocupação e convívio

de seus assistidos junto a seus familiares e à comunidade; e participa do Conselho

Municipal dos Direitos dos Idosos, colaborando com suas atividades e defendendo

políticas públicas voltadas a esse segmento da sociedade.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.447/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.451/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Programa de Atendimento Social – PAS –, com sede

no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.451/2009 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Programa de Atendimento Social - PAS -, com sede no Município de Belo Horizonte,

sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, que tem como finalidade o progresso da

comunidade do Bairro Guarani.

Na consecução de seus objetivos, realiza estudos, coordenação e

acompanhamento de projetos para melhoria do bem-estar da comunidade,

especialmente os relacionados ao desenvolvimento dos setores urbanístico, cultural,

moral, esportivo e de assistência social; defende a organização dos moradores e sua

participação no acompanhamento de programas que busquem o desenvolvimento
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humano, o combate à fome e à pobreza, a promoção social, cultural e educacional,

bem como o atendimento das necessidades relacionadas à habitação, à saúde, à

proteção da mãe, da criança e do idoso, à preservação do meio ambiente, à

implementação de cursos profissionalizantes e à integração de seus alunos ao

mercado de trabalho.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.451/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.453/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Casa de Saúde Glorieux, com sede no

Município de Jordânia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.453/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Casa de Saúde Glorieux, com sede no Município de Jordânia, entidade

sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como finalidade precípua prestar

atendimento e auxílio aos segmentos mais vulneráveis da comunidade.

Fundada em 1991, a entidade ampara e abriga desde então pessoas idosas e

portadoras de deficiências físicas, proporcionando-lhes gratuitamente a assistência

necessária à sobrevivência, o que dá ao seu trabalho importância significativa no

referido Município.
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Pelas razões exportas, consideramos meritória e oportuna a intenção de se lhe

conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.453/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.454/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Social Papa João XXIII, com sede no Município de

Jordânia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.454/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro

Social Papa João XXIII, com sede no Município de Jordânia, entidade sem fins

lucrativos, de caráter beneficente, que presta assistência especialmente a crianças,

jovens, idosos e trabalhadores desempregados.

Para consecução de seus objetivos, desenvolve ações buscando diagnosticar e

solucionar os problemas de seus assistidos; solicita apoio das autoridades

competentes para as questões de ordem pública; atua junto aos grupos familiares,

visando melhorar o relacionamento entre os seus integrantes e promove atividades

culturais, recreativas e sociais para crianças, adolescentes, adultos e famílias.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.454/2009

em turno único.
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Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.455/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária São Sebastião – Asser –, com sede no

Município de Pedro Leopoldo.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.455/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária São Sebastião, com sede no Município de Pedro Leopoldo, entidade

sem fins lucrativos, de caráter cultural e recreativo, voltada para a assistência social e

a promoção humana, que tem como objetivos principais a filantropia e o

desenvolvimento educacional, econômico e social dessa comunidade.

Baseada no princípio da solidariedade, desenvolve atividades que visam à proteção

da família, de crianças, gestantes, jovens e idosos, ao combate da fome e da

pobreza, ao fim da evasão escolar e à inclusão de portadores de necessidades

especiais nos diversos setores da sociedade, especialmente em oficinas

profissionalizantes e de reciclagem de mão de obra, tendo em vista a integração das

pessoas habilitadas no mercado de trabalho.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.455/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.457/2009
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Agrícola dos

Bairros da Capela e Ressacada, com sede no Município de Serranos.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.457/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento Comunitário e Agrícola dos Bairros da Capela e Ressacada, com

sede no Município de Serranos, entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade

precípua a melhoria social e econômica dessas comunidades, contribuindo para o

aprimoramento da qualidade de vida de seus moradores.

Com esse propósito, fomenta o desenvolvimento da agricultura; promove entre as

comunidades rural e urbana a convivência harmônica e o intercâmbio cultural e

tecnológico; realiza cursos de aprendizagem e aperfeiçoamento para a preservação

de técnicas artesanais e sustentáveis, com o objetivo de conservar o meio ambiente;

implementa ações voltadas para a proteção da saúde da família, de gestantes,

crianças e idosos; combate a fome e a pobreza; organiza eventos sociais e

recreativos; participa propositivamente das iniciativas que trazem benefícios para a

comunidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.457/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.458/2009

Comissão de Cultura
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Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Nossa Senhora da Ajuda de Alto

Maranhão, com sede no Município de Congonhas.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.458/2009 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Musical Nossa Senhora da Ajuda de Alto Maranhão, com sede do Município de

Congonhas, entidade sem fins lucrativos, voltada para a divulgação da arte da música

por meio do incentivo às vocações musicais, especialmente no tocante à execução de

instrumentos de sopro e percussão.

Com esse propósito, mantém uma banda de música e uma escola, onde ministra

aulas gratuitamente, estimulando os jovens da comunidade a se profissionalizarem

como músicos; promove o entretenimento da população com apresentações musicais

nos eventos cívicos, artísticos, culturais ou recreativos dos quais participa.

Em face dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder à Sociedade

Musical Nossa Senhora da Ajuda de Alto Maranhão a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.458/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.459/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Grupo de Convivência Vida Nova de Piraúba – GCVNP –, com
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sede no Município de Piraúba.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.459/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de

Convivência Vida Nova de Piraúba, entidade sem fins lucrativos, que tem como

finalidade precípua proporcionar a melhoria do convívio entre os idosos, por meio de

atividades de caráter social, cultural, desportivo, recreativo e profissionalizante.

Com esse propósito, desenvolve projetos voltados para o combate da fome e da

pobreza, com distribuição de alimento, medicamento e vestuário; mantém cursos,

círculos de estudos, palestras, conferências ou seminários sobre temas de interesse

dos idosos; divulga informações relacionadas com a saúde da família e de idosos,

enfatizando a importância das medidas preventivas; promove a prevenção de

doenças típicas da terceira idade; a habilitação e reabilitação desse segmento, no

intuito de integrá-lo nas atividades produtivas da comunidade; estimula o resgate da

memória do idoso por meio de sua experiência no âmbito dos movimentos político,

social e cultural.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.459/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.460/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Magalhães, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Fundação Bretas, com sede no Município de Santa Maria de

Itabira.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.460/2009 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Bretas, com sede no Município de Santa Maria de Itabira, entidade sem fins

lucrativos, que tem como finalidade precípua o progresso da comunidade em que se

encontra e a melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

Com esse propósito, promove o aprimoramento do sistema de saúde, auxiliando as

entidades que atuam nessa área, e a criação de condições para o funcionamento de

escolas profissionalizantes direcionadas a pessoas de baixa renda; possibilita a

democratização das tecnologias de informação como um instrumento para a inclusão

social e o exercício da cidadania; e apoia e realiza pesquisas, cursos, estudos e

eventos no campo social, estimulando o funcionamento de entidades voltadas ao

atendimento de pessoas carentes, especialmente as idosas e as portadoras de

necessidades especiais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.460/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.463/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Movimento Social São João Batista – Moviso –, com sede no

Município de Caratinga.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
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Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.463/2009 pretende declarar de utilidade pública o Movimento

Social São João Batista, com sede no Município de Caratinga, entidade sem fins

lucrativos, que tem por finalidade o atendimento de pessoas adultas e seus

dependentes, em estado de vulnerabilidade social, proporcionando-lhes

oportunidades e melhores condições de vida.

Com esse propósito, presta atendimento social, educativo e cultural a pessoas da

própria comunidade, bem como a procedentes de outras cidades ou Estados, que se

apresentam como mendigas ou andarilhas, buscando satisfazer suas necessidades

básicas e, quando necessário, promovendo seu retorno ao local de origem.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.463/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.467/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação de Proteção ao Idoso de Piraúba – Apip –, com

sede no Município de Piraúba.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.467/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção ao Idoso de Piraúba, entidade sem fins lucrativos, que tem como
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finalidade defender os interesses desse segmento da população junto aos órgãos

públicos e privados e promover a melhoria de sua qualidade de vida.

Com esse propósito, realiza atividades de caráter social, cultural, desportivo,

recreativo e profissionalizante, por meio de jogos, peças teatrais, cursos e similares;

proporciona o convívio entre seus assistidos e a comunidade; orienta sobre questões

relacionadas com a saúde da família e da velhice, enfatizando a importância das

medidas preventivas; desenvolve ações de habilitação e reabilitação das pessoas da

terceira idade, buscando integrá-las na vida comunitária; e fiscaliza o cumprimento da

legislação vigente atinente a esse segmento, especialmente o Estatuto do Idoso,

defendendo seus direitos e dando encaminhamento a suas reivindicações.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.467/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.468/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Fé, Esperança e Caridade – Asfec de Matozinhos, com

sede no Município de Matozinhos.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.468/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Fé, Esperança e Caridade – Asfec de Matozinhos, entidade sem fins lucrativos,

voltada ao trabalho de assistência aos carentes.

Na consecução de sua finalidade, supre os necessitados de alimentos, remédios,
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roupas, assistência médica e outros bens e serviços que se fizerem necessários,

amenizando a pobreza e a miséria, e apoia e ampara os menos favorecidos,

proporcionando-lhes condições dignas de sobrevivência e higiene, conduzindo-os a

uma vida familiar mais harmônica.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.468/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cristã Esperança do Futuro, com sede no Município de

Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.471/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cristã Esperança do Futuro, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade sem

fins lucrativos, que tem por escopo prestar assistência ao menor carente.

Com esse propósito, ampara as crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade, sem discriminação, proporcionando-lhes as condições básicas para a

sobrevivência digna, e mantém cursos profissionalizantes, biblioteca, ambulatório

médico e odontológico, além de núcleos para atividades de caráter assistencial em

regime interno.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.471/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública o Lar Divina Providência da Sociedade de São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Ipatinga.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.472/2009 pretende declarar de utilidade pública o Lar Divina

Providência da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Ipatinga, entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade a prática da caridade

no campo da assistência social e da promoção humana.

Na consecução de seus objetivos, mantém estabelecimento destinado a abrigar

pessoas idosas, sem discriminação, proporcionando-lhes assistência material, moral,

intelectual e social, visando à preservação de sua saúde física e mental, para que

possam viver a velhice em condições de liberdade e dignidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.472/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.473/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Projeto Assistencial Construindo o Amanhã – Pacoa –, com sede

no Município de Betim.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.473/2009 pretende declarar de utilidade pública o Projeto

Assistencial Construindo o Amanhã - Pacoa -, com sede no Município de Betim, sem

fins econômicos e de caráter assistencial, que tem por escopo organizar os

moradores de sua área de abrangência para lutarem em defesa de seus direitos.

Com esse propósito, incentiva as atividades de inclusão social e formação da

cidadania; incentiva a organização de cooperativas para a geração de emprego e

renda; organiza cursos de formação profissional e promove a inserção de seus

integrantes no mercado de trabalho; desenvolve ações visando à proteção da família,

da mãe, da criança, do jovem e do idoso, além da promoção da saúde; realiza

atividades para a integração da comunidade em grupos de convivência em torno de

projetos nas áreas educativa, artística, esportiva e cultural.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.473/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.284/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em epígrafe tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegario o
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imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e retorna a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.284/2009 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Presidente Olegário imóvel com área de 6.000m², situado no Distrito de Ponte Firme,

nesse Município, para, de acordo com o parágrafo único do art. 1º, a construção de

creche municipal, em atendimento do interesse da população local.

Cabe ressaltar que, em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do

bem 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.

A transferência de domínio de bem público estadual somente pode ser realizada

com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da

Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da

Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise

encontra-se de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não

acarreta despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.284/2009 no

2º turno.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Juarez Távora, relator - Célio Moreira - Lafayette de

Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.291 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.291/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,
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que declara de utilidade pública a Associação do Setor Calçadista de Guaxupé, com

sede no Município de Guaxupé, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.291/2009

Declara de utilidade pública a Associação do Setor Calçadista de Guaxupé, com

sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Setor Calçadista de

Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 10 A 15, APRESENTADAS NO 2º TURNO,

AO PROJETO DE LEI Nº 2.771/2008

(Nova Redação, em Conformidade com o § 1º do Art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.771/2008 altera a Lei nº

14.309, de 19/6/2007, o art. 7º da Lei Delegada nº 125, de 25/1/2007, e dá outras

providências.

Em segundo turno, esta Comissão opinou pela aprovação da matéria na forma do

Vencido com as Emendas nºs 1 a 9.

Na fase de discussão em 2º turno, foram apresentadas as Emendas nºs 10 a 15,

que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação

As Emendas nºs 10 a 15 visam a aprimorar o projeto de lei originado no Executivo,

na forma do Vencido no 1º turno, que altera a legislação florestal do Estado.
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As Emendas nºs 10 e 11, de autoria do Deputado Domingos Sávio, buscam

preservar a atividade pecuária em áreas de uso consolidado localizadas em encosta

ou em topos de morros classificadas como de preservação permanente. A

preocupação se justifica, uma vez que a pecuária é atividade tradicional largamente

praticada nas propriedades rurais do Estado situadas em áreas de relevo fortemente

ondulado. Assim, optamos por reformular a Emenda nº 10, adotando um texto que,

uma vez aprovado, prejudicaria as Emendas nºs 5, 6, 7 e 11.

A Emenda nº 12, de autoria do Deputado Irani Barbosa, visa a dar maior segurança

jurídica à ocupação antrópica consolidada em área de preservação permanente

localizada em zona urbana, de forma a se resguardarem as determinações de planos

diretores ou projetos de expansão aprovados pelos Municípios. Acolhemos a

proposta na forma da Subemenda nº 1, que deixa mais claro o propósito de direcionar

o comando legal para áreas urbanas, uma vez que está em consonância com o

disposto na Resolução nº 303, de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente –

Conama – e ainda dá maior clareza às outras disposições contidas no Vencido, que

se referem às ocupações antrópicas em áreas rurais.

As Emendas nºs 13, 14 e 15, de autoria do Deputado Delvito Alves, tratam,

respectivamente, dos conceitos de veredas e de microbacias e buscam possibilitar a

sobreposição da reserva legal na área de preservação permanente.

Quanto às veredas, a proposta contida na Emenda nº 13 já está abrangida pela Lei

nº 9.375, de 1986, pelo que propomos a sua rejeição.

Em relação ao conceito legal de microbacia, julgamos procedente a demanda, uma

vez que produtores rurais estão encontrando dificuldades junto aos órgãos de

fiscalização para promover a recomposição da reserva legal em área não contígua a

sua propriedade, conforme previsto no art. 17 da lei florestal mineira. Para tanto,

apresentamos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 14, em que se conceitua “microbacia”.

A sobreposição de área de reserva legal e de preservação permanente encontra

limites na legislação federal que estabelece normas gerais relativas à matéria. Além

disso, a matéria foi amplamente tratada no Vencido, que traz importantes avanços em

relação a estender à legislação estadual o que se permite na lei federal. Por esses

motivos, rejeitamos a Emenda nº 15.
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Apresentamos ainda, como resultado de amplas discussões, as Emendas n°s 16,

17 e 18.

A Emenda n° 16 atende a solicitação da Secretaria d e Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento – Seapa – para que se confira maior clareza às

competências a ela delegadas em relação às florestas plantadas com finalidade

econômica.

A Emenda nº 17 exclui da expressão “Nota Fiscal específica” a palavra “específica”,

em cumprimento a preceitos da técnica legislativa.

Por último, a Emenda nº 18 estabelece prazo para a emissão de anuência pelo

órgão ambiental competente para a construção de pequenas barragens de retenção

de águas pluviais para controle de erosão em área de reserva legal.

Na fase de discussão, foi apresentada a Proposta de Emenda nº 1, de autoria do

Deputado Padre João, que, submetida à votação, foi aprovada. Assim, incluímos tal

proposta de emenda como Emenda nº 19 ao final do parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas n°s 16, 17, 18 e 19 e

das Subemendas nº 1, que apresentamos, às Emendas n°s 10, 12 e 14 e pela

rejeição das Emendas nºs 5, 6, 7, 11, 13 e 15. Esclarecemos que, com a aprovação

das Subemendas n° 1 às Emendas n°s 10,12 e 14, fica m prejudicadas as respectivas

emendas e as Emendas n°s 5, 6, 7 e 11.

EMENDA Nº 16

Dê-se ao parágrafo único do art. 7° a que se refere  o art. 1° do vencido a seguinte

redação:

“Art. 1° - (...)

“Art. 7° - (...)

Parágrafo único - A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - é

responsável pela formulação, implementação e execução das políticas públicas de

florestas plantadas com finalidade econômica, respeitada a competência dos órgãos

e entidades integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -

Sisema -, e pelas ações de estímulo e desenvolvimento do mercado de produtos

florestais cultivados, em consonância com a Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994,
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e com a Lei Delegada nº 114, de 25 de janeiro de 2007, em especial quanto:”.”.

EMENDA Nº 17

Suprima-se, no inciso I do art. 42 a que se refere o art. 9° do vencido, a palavra

“específica”.

EMENDA Nº 18

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O art. 20 da Lei n° 14.309, de 19 de ju nho de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 20 - É livre a construção de pequenas barragens de retenção de águas pluviais

para controle de erosão, melhoria da infiltração das águas no solo e dessedentação

de animais, em áreas de pastagem, e, em área de reserva legal, é necessária

autorização do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, que deverá se manifestar no

prazo de 30 dias.

Parágrafo único - Esgotado o prazo a que se refere o “caput” deste artigo sem

manifestação do órgão, incumbe ao Diretor-Geral do IEF deliberar sobre a

autorização, no prazo de até 30 dias.”.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 10

Dê-se ao art.11 a que se refere o art. 2° do vencid o a seguinte redação:

“Art. 2° - O art. 11 da Lei n° 14.309, de 2002, pas sa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 11 - Nas áreas consideradas de preservação permanente, será respeitada a

ocupação antrópica consolidada, vedada a expansão da área ocupada e atendidas as

recomendações técnicas do poder público para a adoção de medidas mitigadoras e

de recuperação de áreas degradadas.

§ 1º - Para fins do disposto no “caput”, considera-se ocupação antrópica

consolidada toda e qualquer intervenção em área de preservação permanente com

uso alternativo do solo estabelecido até 19 de junho de 2002, cuja área esteja

efetivamente ocupada, de forma ininterrupta, por edificações, benfeitorias e atividades

agrossilvipastoris, admitida nessas últimas a adoção do regime de pousio.

§ 2º - Considera-se pousio a prática que prevê a interrupção de atividades ou usos

agrícolas, pecuários ou silviculturais do solo por até cinco anos, para possibilitar a
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recuperação de sua capacidade de uso ou de sua estrutura física, o que será

comprovado por laudo técnico de profissional habilitado contendo a anotação de

responsabilidade técnica.

§ 3º - Nas áreas consolidadas ocupadas por culturas agrícolas anuais e perenes,

incluídas as pastagens, serão adotadas práticas de conservação do solo e da água.

§ 4º - A comprovação da ocupação consolidada será realizada por meio de laudo

técnico acompanhado da anotação de responsabilidade técnica e emitido pelo IEF,

pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - Emater-MG

- ou por profissional habilitado.

§ 5º - Nas áreas de preservação permanente previstas nos incisos II, III, IV e XI do

art. 10 desta lei, as áreas consolidadas ocupadas por culturas agrícolas anuais e

perenes serão convertidas progressivamente e de forma compatível com o uso

consolidado e com sua importância na manutenção da renda familiar em vegetação

nativa, mediante condução da regeneração natural ou plantio, admitida a implantação

de sistemas agroflorestais que mantenham a finalidade ambiental da área.

§ 6º - No caso de vereda ocupada por agricultura familiar, o manejo previsto no § 5º

deste artigo será feito com observância dos seguintes parâmetros:

I - manutenção da função de corredor ecológico e de refúgio úmido exercida pela

vereda no bioma cerrado e nos ecossistemas associados;

II - proibição do uso do fogo e da criação de gado, admitido o acesso para a

dessedentação de animais.

§ 7º - Até que as áreas previstas no § 5° deste art igo sejam integralmente

convertidas em vegetação nativa, a aplicação de defensivos agrícolas será restrita às

situações previstas em regulamento.

§ 8º - Nas encostas e topos de morros caracterizados como de preservação

permanente, o uso consolidado do solo com culturas agrícolas anuais ou pastagens

será substituído, progressivamente, por cultivos de espécies arbustivas ou arbóreas,

inclusive exóticas, permitida a implantação de sistemas agroflorestais, admitidos os

que incluam a integração entre pastagem e floresta e assegurem a proteção das

áreas de recarga hídrica.

§ 9º - Nas áreas de ocupação consolidada, a implantação e a continuidade de
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empreendimentos florestais ficarão condicionadas ao uso de técnicas de baixo

impacto e à adoção de técnicas de manejo que protejam o solo contra processos

erosivos.

§ 10 - Para a aplicação das medidas previstas nos §§ 5° e 8° deste artigo, o órgão

ambiental competente observará a sustentabilidade das atividades agrícolas

desenvolvidas na propriedade ou posse e a capacidade de investimento do

proprietário ou posseiro rural.”.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 12

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - A Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002 , passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 11-A:

“Art. 11-A - A ocupação antrópica consolidada em área de preservação permanente

será respeitada nas áreas urbanas com plano diretor ou projeto de expansão

aprovados pelo Município, atendidas as recomendações técnicas do poder público.

Parágrafo único - Para fins do disposto no “caput” deste artigo, considera-se de

ocupação consolidada a área com uso alternativo do solo estabelecido até 19 de

junho de 2002, que esteja ocupada por edificações, benfeitorias, parcelamentos do

solo em zonas urbanas.”.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 14

Inclua-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O art. 17 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar

acrescido dos seguintes §§ 5º, 6º e 7º:

“§ 5º - Para efeitos desta lei considera-se microbacia hidrográfica a área que se

projeta sobre terra drenada por cursos de água de 3ª e 4ª ordens ou por curso de

água de qualquer ordem com área drenada inferior a 1.000km² (mil quilômetros

quadrados).

§ 6º - Os cursos de água superficiais são classificados em quatro ordens, sendo:

I - de 1ª ordem aqueles cujas águas sejam de domínio da União e drenem áreas

iguais ou superiores a 1.000km² (mil quilômetros quadrados);

II - de 2ª ordem os que contribuam para os cursos de água de 1ª ordem e os de

águas de domínio da União que drenem área inferior a 1.000km² (mil quilômetros
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quadrados);

III - de 3ª ordem os que contribuam para os cursos de água de 2ª ordem;

IV - de 4ª ordem os que contribuam para os cursos de água de 3ª ordem, assim

considerados desde as nascentes até a confluência.

§ 7º - Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma

microbacia hidrográfica, o órgão ambiental estadual competente aplicará o critério de

maior proximidade possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e a área

escolhida para compensação, desde que na mesma bacia hidrográfica e no território

do Estado, desde que a compensação da reserva legal se faça por outra área

equivalente em importância ecológica e extensão e pertencente ao mesmo

ecossistema e desde que seja atendido, quando houver, o plano de bacia

hidrográfica.”.”.

EMENDA Nº 19

Acrescente-se ao inciso II do § 3º do art. 13 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de

2002, a seguinte alínea “d”:

“Art. 13 - (...)

§ 3º - (...)

II - (...)

d) os projetos de assentamentos de reforma agrária, desenvolvimento agrário e

colonização, devidamente regularizados.”.”.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2009.

Fábio Avelar, Presidente e relator - Gil Pereira - Irani Barbosa - Adelmo Carneiro

Leão.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Ademir Lucas e Carlin Moura

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.587 a

3.594/2009 - Requerimentos nºs 4.326 a 4.334/2009 - Requerimentos da Comissão

de Direitos Humanos e dos Deputados Tenente Lúcio e outros e Juninho Araújo,

Domingos Sávio e outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de

Transporte, de Assuntos Municipais, de Cultura, de Educação e de Turismo e do

Deputado Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João

Leite, Domingos Sávio, André Quintão e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Tenente Lúcio e outros e Juninho

Araújo, Domingos Sávio e outros; deferimento - Votação de Requerimentos:

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos; aprovação - 2ª Fase: Discussão e

Votação de Proposições: Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 898/2007;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 972/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno,

com a Emenda nº 1 - Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 2.949/2008; encerramento da discussão - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.187/2009; apresentação das Emendas nºs 2 e 3;

encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.367/2009; apresentação das Emendas nºs 8 e 9 ao Substitutivo nº 1; encerramento

da discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.926/2008;

encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.035/2009; encerramento da discussão - Requerimento do Deputado Almir Paraca;

deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura - Requerimento do Deputado Padre

João; deferimento; discurso do Deputado Weliton Prado - Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca

- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -

Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa -

Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Neider Moreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.587/2009
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Dá a denominação de Domingos Teixeira de Souza Chaves à rodovia que liga o

Município de Gameleiras ao Município de Catuti.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Domingos Teixeira de Souza Chaves a rodovia que liga o

Município de Gameleiras ao Município de Catuti.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Em homenagem a Domingos Teixeira de Souza Chaves, cidadão

ilustre, que durante anos prestou seus serviços em favor da população do Norte

mineiro, gostaria que essa rodovia levasse seu nome.

A denominação proposta com certeza encontrará eco em toda a população, tendo

em vista as notórias qualidades do homenageado e o grande respeito a ele

demonstrado pela população.

Em 14 de janeiro de 1884, no sítio Manga Velha, no Município de Gameleiras,

nasceu Domingos Teixeira de Souza Chaves, filho de Izídio Teixeira de Souza

Chaves e Maria Alves Martins. Domingos era lavrador e durante toda a sua vida

trabalhou arduamente para sustentar seus 10 filhos. Era uma época de muita

dificuldade, pois o único meio de escoar os produtos da agricultura para as cidades

vizinhas era por meio de animais cargueiros e carros de boi.

Domingos Teixeira de Souza Chaves era um exemplo de dedicação à família. Era

um homem simples, trabalhador, incansável, rigoroso na observância dos

elementares princípios e valores da ética e da moral. Tinha o hábito de se reunir com

os familiares para uma boa conversa e para as comemorações tradicionais da região.

Em 5/2/46, despediu-se da vida com a mesma simplicidade com que viveu. Agora

só restam as lembranças e os ensinamentos deixados por ele, presentes em seus

descendentes.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.588/2009
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Institui o Selo Jovem e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Selo Jovem.

Art. 2º - O Selo Jovem será outorgado pela Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude às entidades que se destacarem no desenvolvimento de projetos dirigidos

à inserção do jovem na sociedade.

Parágrafo único - O Poder Executivo constituirá um colegiado, vinculado à

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, que, entre outras atribuições,

fixará os requisitos para a obtenção do Selo, bem como indicará as entidades

habilitadas a recebê-lo.

Art. 3º - As entidades contribuintes do ICMS que receberem o Selo Jovem poderão

obter incentivo fiscal na forma a ser fixada pelo Poder Executivo, até o limite de 12%

do valor dessa contribuição.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: Na esteira daqueles que reputam que ao jovem cabe o futuro da

Nação é que apresentamos este projeto, convictos de que o estímulo que

pretendemos oferecer será de grande valia para o jovem. Essa medida vai ao

encontro dos interesses dos que colaboram com o crescimento econômico do Estado,

bem como dos jovens mineiros que tanto carecem de estímulos e oportunidades para

concretizar seus sonhos.

Essas são as razões da apresentação deste projeto de lei, e contamos com o voto

favorável dos senhores Deputados ao seu acolhimento.

- 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 3.589/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Usuários de Transportes de

Passageiros e Cargas de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Usuários de
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Transportes de Passageiros e Cargas de Juiz de Fora, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Walter Tosta

Justificação: A Associação dos Usuários de Transportes de Passageiros e Cargas

de Juiz de Fora, com sede nesse Município, fundada em 18/4/2000, é uma entidade

sem fins econômicos que tem como objetivo cooperar com o Município no estudo e

solução dos problemas concernentes ao transporte urbano de passageiros, propondo

medidas para seu aperfeiçoamento e diretrizes para criação, alteração e extinção de

linhas e itinerários e para alteração de horários e números de viagens; abrindo

discussões sobre as concorrências públicas para exploração de linhas de transporte

urbano; examinando e emitindo pareceres sobre recursos interpostos contra a

aplicação de penalidades por infração às normas que regem os serviços; opinando e

propondo modificações na metodologia do cálculo tarifário e acompanhando sua

aplicação; sugerindo alterações nos regulamentos dos serviços de transporte urbano

e emitindo pareceres sobre quaisquer assuntos relacionados ao transporte urbano.

Pelas razões expostas, o trabalho da Associação é extremamente meritório, e ela é

merecedora do título de utilidade pública, que lhe dará mais condições para

desempenhar sua elevada missão. Por sua importância, contamos com o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.590/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Antônio Dias o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Antônio

Dias imóvel urbano constituído de um lote com área de 1.351,60m² (mil trezentos e

cinquenta e um vírgula sessenta metros quadrados), sendo trinta e seis metros e

oitenta de frente e trinta e sete metros de fundos, situado na Rua do Sítio, nesse
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Município, confrontando pelo lado direito com terrenos de Orígenes Antunes Ataíde;

pelo lado esquerdo, com terrenos de Maria Macaria da Silva; pelos fundos com o rego

d´água de servidão pública; e pela frente com a citada Rua do Sítio, registrado sob o

número 2.026, à fl. 99 do Livro 3-C, do Cartório de Registro de Imóveis de Antônio

Dias.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de uma escola municipal.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: O imóvel de que trata este projeto de lei foi doado ao Estado pelo

Município de Antônio Dias no ano de 1925, sem finalidade especificada para a

doação, sendo que o Estado nunca efetuou edificação no local. O Município pleiteia a

transferência do imóvel ao seu patrimônio, para construir no local uma escola

municipal. Por tais motivos, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.591/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Antônio Dias o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Antônio

Dias imóvel com área de 800m² (oitocentos metros quadrados), situado na Rua do

Sítio, nesse Município, confrontando, pelo lado direito e pelos fundos, com a

Prefeitura Municipal; pelo lado esquerdo, com Vicente Albino e, pela frente, com a

Rua do Sítio e registrado sob o nº 4.268, a fls. 235 do Livro 3-E, no Cartório de

Registro de Imóveis de Antônio Dias.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção do Centro de Atendimento a Pessoas da Terceira Idade.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: O imóvel de que trata este projeto de lei foi doado ao Estado pelo

Município de Antônio Dias, em 1964, para construção de cadeia pública. A finalidade

da doação não foi cumprida, é o Município pleiteia a transferência do imóvel ao seu

patrimônio para nele construir o Centro de Atendimento a Pessoas da Terceira Idade.

Por tais motivos, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.592/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Entorno do Lago de

Miranda em Indianópolis - Amelmi -, com sede no Município de Indianópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Entorno

do Lago de Miranda em Indianópolis - Amelmi -, com sede no Município de

Indianópolis.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Congregando os proprietários, produtores e irrigantes de pequeno e

médio porte em terras localizadas no entorno do Lago de Miranda, além de

profissionais ligados à assistência técnica e extensão rural, à educação ambiental e

aos órgãos públicos da área ambiental, a Associação dos Moradores do Entorno do

Lago de Miranda em Indianópolis tem como principal finalidade assegurar a

disponibilidade de água, com padrão de qualidade e em quantidade adequada às

necessidades da comunidade atual e das futuras gerações, e a preservação do

ecossistema local.

Com esse propósito, desenvolve ações objetivando o saneamento, a redução da

poluição, a conservação do solo, das nascentes e da água, além da racionalização do

consumo dos recursos hídricos; fomenta o equilíbrio da produção agrícola com a
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preservação dos recursos naturais; apoia a execução de programas de

desenvolvimento sustentável; defende a melhoria da exploração agropecuária na

comunidade, das condições sociais e o bem-estar dos moradores e proprietários;

reivindica junto às instituições públicas soluções viáveis para problemas atuais e

futuros relacionados a habitabilidade, construção e implantação de rede de serviços

básicos, além de melhorias nas áreas de saúde, educação, transporte, esporte, lazer

e assistência técnica.

Diante da importância de suas atividades, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar a Associação

dos Moradores do Entorno do Lago de Miranda em Indianópolis de utilidade pública.

- 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 3.593/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Lara Resende, com sede no Município de

São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Lara Resende, de São João

del-Rei.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Mauri Torres

Justificação: A Fundação Lara Resende, entidade civil, sem fins lucrativos, com

sede no Município de São João del-Rei, tem como objetivo mobilizar a comunidade

para atuar nas questões relativas a preservação ambiental e proteção à natureza, em

especial à fauna. Propõe-se ainda a criar mecanismos e programas específicos para

a reprodução animal, orientar e participar de ações educativas, campanhas, eventos,

produções artísticas e culturais destinadas a sensibilizar a população para os

problemas de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, entre outras

finalidades.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular
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funcionamento há mais de um ano e sua Diretoria é composta por pessoas idôneas e

de ilibada conduta social, não recebendo nenhuma remuneração por sua atuação. A

totalidade das rendas apuradas é destinada integralmente a manutenção e

desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços prestados pela referida

entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares para a 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 N° 3.594/2009

Declara utilidade pública o Centro de Integração João Gurgel de Souza, com sede

no Município de Veríssimo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Integração João Gurgel de

Souza, com sede no Município de Veríssimo.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: O Centro de Integração João Gurgel de Souza tem por finalidade

trabalhar com crianças e adolescentes com idade entre 7 e 16 anos, para facilitar sua

integração ao meio social e apoiá-los no que tange à sua formação educacional.

Entre as principais atividades desenvolvidas pela entidade estão as seguintes:

amparar, proteger e educar crianças e adolescentes de 7 a 16 anos; desenvolver

atendimento psicopedagógico para reforço escolar, acompanhamento de tarefas,

pesquisas e trabalhos extra-classe; promover trabalho educativo para crianças e

adolescentes, extensivo à família; oferecer atividades de trabalhos manuais em

diversas áreas, como opção de terapia ocupacional e desenvolvimento integral da

criança e do adolescente; promover cursos de profissionalização, na condição de

aprendiz; promover ações através de projetos específicos nas áreas de esporte,

cultura, lazer e saúde; congregar órgãos e entidades do Município e de fora dele,
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para alocar recursos humanos e materiais, em atendimento aos usuários do Centro

de Integração João Gurgel de Souza.

- 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 4.326/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Conselho Regional de Economia - Corecon-MG - pela

passagem do Dia do Economista. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.327/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Aiuruoca pelo 304º aniversário de

fundação desse Município.

Nº 4.328/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Elói Mendes pelo transcurso do 98º

aniversário de fundação desse Município.

Nº 4.329/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Paraguaçu pelo transcurso do 98º

aniversário de fundação desse Município.

Nº 4.330/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Conceição do Rio Verde pelo

transcurso do 98º aniversário de fundação desse Município. (- Distribuídos à

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.331/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido enviado a esta Casa por educadores que atuam na

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio EJA Dr. Manuel Martins Lisboa

Júnior, em Muriaé, para que seja concedido auxílio periculosidade e insalubridade

aos educadores que atuam nas unidades penitenciárias do Estado. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 4.332/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Banda de Música Lira Santa Cecília, com sede no Município de

Pará de Minas, pelos seus 72 anos de existência. (- À Comissão de Cultura.)
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Nº 4.333/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja encaminhado à

Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados pedido de providências

para elaboração de projeto de lei que vise a suprimir os incisos I, II e VI do § 3º do art.

26 da Lei nº 9.394, de 20/12/96. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.334/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedido de cópias dos

atos reservados que menciona, que não foram publicados na imprensa oficial. (- À

Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos e dos Deputados Tenente Lúcio e outros e Juninho Araújo, Domingos Sávio

e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de Assuntos Municipais, de Cultura, de Educação e de Turismo e do Deputado Elmiro

Nascimento.

Oradores Inscritos

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

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, cidadãos e cidadãs de Minas Gerais que

acompanham a reunião da Assembleia Legislativa nesta tarde, abordo um tema muito

caro para todos nós, de Minas Gerais, por inspiração do nosso professor e ex-

Deputado Amilcar Martins, a quem rendo as minhas homenagens. Professor da

história de Minas Gerais, ele me lembra que neste ano os mineiros comemoram os

120 anos do nascimento de Manoel José de Paiva Júnior, um dos primeiros e mais

importantes responsáveis pela preservação do patrimônio histórico de Minas Gerais.

Manoel de Paiva Júnior pertencia a uma antiga e tradicional família de Ouro Preto,

foi sacristão das Igrejas de Nossa Senhora do Pilar, São Francisco de Assis e Nossa

Senhora das Mercês. Foi também membro de todas as irmandades e ordens terceiras

da cidade, secretário de todas elas, exceto a de Nossa Senhora do Carmo. Seu

principal vínculo, entretanto, foi com a ordem terceira, seguindo antiga tradição de

sua família. Seu bisavô, alferes Caetano Simões de Paiva, sua avó, Veridiana
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Francisca de Paiva - D. Simplícia - e seu pai, Manoel José de Paiva, foram todos

irmãos da Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês. Foi esse convívio que

despertou seu interesse pela nossa história, tendo sido pessoalmente responsável

pela preservação de um grande número de documentos, muitos deles hoje sob a

guarda do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto.

Autodidata, trabalhou como revisor da “Revista da Semana”, no Rio de Janeiro, e,

posteriormente, como disciplinador da Escola de Farmácia da Universidade Federal

de Ouro Preto - Ufop. Foi colocado à disposição do MEC, onde prestou serviços

como pesquisador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan -,

tendo sido colaborador do Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, com quem manteve

intensa correspondência. Apesar de sua extrema modéstia e discrição, seu trabalho é

reconhecido por alguns dos principais estudiosos do barroco mineiro, como Germain

Bazin, Curt Lange e Manuel Bandeira.

Condecorado com as Medalhas da Inconfidência e do Aleijadinho, Manoel José de

Paiva Júnior, orgulho de todos os mineiros, faleceu no dia 14/5/76, mas deixou como

legado este bem para toda Minas Gerais, para o patrimônio brasileiro e para o

patrimônio da humanidade. Apesar de sua modéstia, Manoel foi muito importante

para a preservação da nossa história, do nosso patrimônio e, especialmente, da

memória religiosa de Minas Gerais e de Ouro Preto.

Aproveito para comentar, sob a inspiração de Manoel de Paiva Júnior, o

encaminhamento feito, nesta semana, pelos Promotores e Procuradores Federais, da

determinação para a retirada de símbolos religiosos das repartições públicas.

Portanto, correm risco o crucifixo que está neste Plenário, e a Bíblia, que está no

Salão Vermelho da Assembleia, porque os Procuradores querem retirar todos os

símbolos religiosos. Entendem eles que nosso país é laico. Tudo bem, o Brasil é um

país laico, mas a sua população é extremamente religiosa. Os símbolos religiosos

que estão aqui não pertencem a este Plenário, a um dos Deputados ou à Mesa da

Assembleia. Eles pertencem a Minas Gerais, à civilização, à nossa Constituição. Não

é possível tirar a possibilidade da manifestação religiosa das pessoas, ou pretendem

os Srs. Procuradores retirar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro? Pretende o

Ministério Público Federal retirar o Cristo Redentor e, quem sabe, colocar ali uma
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estátua de Descartes, o pai da razão?

Quem sabe pretende mudar o nosso povo, o nosso cidadão de Minas Gerais, que

não dirá mais “ah, meu Deus!”, mas sim, “‘cogito ergo sum’”, ou seja, “penso, logo

existo”? Ora, como suportar a intolerância dos tolerantes? Como suportar a

intolerância dos chamados iluminados, daqueles que têm a razão? É impossível

aceitar isso que se quer impor ao nosso país.

Ora, se Manoel de Paiva Júnior vivesse neste tempo, seria até mais difícil que

conseguisse manter a memória religiosa de Ouro Preto, porque o Ministério Público

Federal e os Procuradores não permitiriam. “Ora, que se derrubem as Igrejas, o

Estado é laico; abaixo o altar, o Estado é laico; retire-se o crucifixo e queimem-se as

Bíblias.” Isso é contra a nossa Constituição, que nos dá o direito à nossa

religiosidade, a termos os nossos símbolos e a livre expressão. Antes da nossa

Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos dá esse direito.

O Ministério Público, os iluminados e os que se dizem tolerantes não podem apagar

a fé, os registros e os símbolos religiosos. Quem tira o crucifixo e a Bíblia? Eles

pertence a quem? Aos Deputados que estão aqui agora? Não. Pertencem à

civilização de Minas Gerais. Foi isso que esse mineiro digno de ser lembrado na Casa

do povo de Minas Gerais fez pelo nosso Estado ao preservar essa nossa memória.

Quem sabe os iluministas e os iluminados querem acabar com a Sexta-Feira da

Paixão e os feriados religiosos, que fazem parte da nossa história? Eles não podem

apagar a nossa manifestação religiosa nem amordaçar o coração e os lábios

daqueles que têm fé. Como iremos conviver? Alguns pensam que esses iluminados

têm a razão e surgem com o discurso de que o Estado é intocável e laico.

A Fifa agora, Presidente Deputado Zezé Perrella, pretende acabar com a

manifestação religiosa dos atletas. Como se tira a manifestação religiosa de um ser

humano? Isso vem da Dinamarca, aliás, logo da Dinamarca, que, por meio dos

jornais, gosta de brincar com o profeta Maomé. Foram jurados de morte por alguns do

islã. Eles se apossaram da liberdade de expressão e de imprensa. É correto.

Queremos a liberdade não só de imprensa e de expressão, mas também religiosa. Os

atletas brasileiros têm o direito de manifestar sua crença, religião e aquilo em que

creem, assim como os jornalistas de fazer caricaturas de Jesus Cristo, de Maomé ou
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de quem bem entenderem. Nós e os atletas temos direito à manifestação religiosa.

Que tempo difícil vivemos, caro Manoel de Paiva Júnior, historiador dessa história

maravilhosa de Minas Gerais!

É interessante lembrarmos que o Brasil é um País cristão, e o cristianismo convive

com outras crenças. Vivemos em um País tranquilo quanto a essa questão. Os

católicos, os evangélicos, ou seja, toda linha cristã convive com outras religiões de

maneira respeitosa. Não temos história de alguém que já tenha sido queimado no

Brasil. Em contrapartida, na semana passada tivemos notícia de que seis cristãos

foram queimados vivos no Paquistão. Ora, não é possível convivermos com essa

situação. A verdade não pertence a ninguém. Por exemplo, as igrejas da cidade de

Sabará, do Deputado Wander Borges, não pertencem ao Prefeito atual nem ao

Ministério Público. Sabará pertence a nossa civilização. A ponte dessa cidade e o

pontilhão ferroviário não pertencem à massa falida da Rede Ferroviária ou à Ferrovia

Centro-Atlântica, mas à civilização mineira, à civilização de Sabará. As pontes, as

catedrais, as praças, a Bíblia, o crucifixo, as igrejas e o altar não pertencem ao

Ministério Público Federal. Não são eles que determinarão no que iremos acreditar.

Será interessante vermos um desses servidores públicos ser o caçador de crucifixo e

de Bíblia. Para onde será que eles levarão os crucifixos e as Bíblias? Queimarão as

Bíblias? Quebrarão os crucifixos? O que farão?

Às vezes vejo Deputados manifestando-se perante o crucifixo ao chegar a esta

Casa e, da mesma forma, no Salão Vermelho, alguns Deputados fazendo

manifestação à Bíblia, abrindo-a e lendo pequenos trechos dela. Isso será retirado?

Nota-se que está acontecendo uma grande modificação, e ressalto a competência

dos que estão trabalhando em prol disso. A Assembleia Legislativa foi tombada pelo

patrimônio histórico. Será que o patrimônio histórico virá a esta Casa para retirar o

crucifixo e a Bíblia que se encontram no Salão Vermelho, onde ficam os Deputados,

bem como as manifestações religiosas? Sabemos que muitos Deputados recorrem às

escrituras da Bíblia. O Ministério Público e o patrimônio histórico têm todo o poder?

Se tomarem essa atitude, substituirão o crucifixo e a Bíblia pelo quê? A verdade é

que a Bíblia não me pertence, mas à história desta Casa e ao povo de Minas Gerais.

Então, queremos prestar essa homenagem a esse grande mineiro, a esse grande
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brasileiro, Manoel José de Paiva Júnior, que com seu sonho preservou a história do

nosso Estado e de documentos importantes de nossa história. Queremos também

lembrar os nossos direitos mais fundamentais, como o direito à expressão, o direito

inalienável de eu ter a minha crença e a minha religião, como todas as pessoas.

Deputado Wander Borges, isso é sagrado. É sagrado para todo brasileiro, como, por

exemplo, para nossos atletas que vestem a camisa da seleção brasileira. Na

oportunidade em que joguei para a seleção do Brasil, entrava com uma Bíblia dentro

do campo e entregava-a a um jogador adversário. Ninguém me impediu de fazer isso

porque realmente ninguém pode.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Deputado João Leite, cumprimento-

o pela lucidez de seu pronunciamento e, acima de tudo, pelo resgate histórico que

fez. Assistia-o atentamente e, mesmo tratando às vezes de outro assunto, observei

que V. Exa. traz do fundo da alma esse pronunciamento. Além do mais, V. Exa.

aborda um assunto que chamou de inalienável do ponto de vista dos direitos e das

garantias fundamentais consagrados na Constituição da República, a chamada

Constituição Cidadã.

Neste momento, Deputado, em que V. Exa. ocupa a tribuna desta Casa, faz ecoar

aos quatro cantos do Estado de Minas Gerais a defesa dos direitos e das garantias

fundamentais, dos quais não podemos abrir mão. E não podemos fazê-lo em virtude

de posicionamento contrário àquilo que já foi consagrado, e não apenas porque o

homem, naquele momento, entendeu que deveria ser incluído no capítulo dos direitos

e das garantias fundamentais da Constituição da República. V. Exa. traz aquilo que

antecede muito as Constituições de 1988, 1946 e 1934, aliás, antecede o Brasil

República de 1891, que está na essência do homem, a sua fé. V. Exa. traz, com

muita propriedade, um assunto que muito respeitamos, qual seja a defesa daquilo

que juramos perante as Constituições da República e do Estado, quando assumimos

o nosso mandato. Portanto quero manifestar o meu respeito por V. Exa.,

cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer que não podemos abrir mão dos direitos

e das garantias fundamentais neste Plenário nem em qualquer outro lugar. Ainda que

seja num campo de batalha, devemos defender isso com todo ardor e veemência,

como disse Kudolf Von Ihering em seu livro “A luta pelo direito”. Cumprimento então
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V. Exa., que foi muito feliz em seu pronunciamento.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Sr. Presidente. Concluo valendo-me das

palavras do Deputado Sargento Rodrigues, segundo o qual é dever desta Casa as

garantias da Constituição do Estado de Minas Gerais e da Constituição da República.

Faço essa homenagem a Manoel José de Paiva Júnior, um dos primeiros

responsáveis pela preservação do patrimônio histórico de Minas Gerais. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público que nos acompanha na Casa do povo mineiro e pela TV Assembleia, antes

de manifestar-me sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável de um

modo em geral, tema importante para todos, quero trazer o depoimento de uma visita

que acabamos de realizar com o Governador Aécio Neves, os Secretários de Estado

e vários colegas Deputados, ao novo Centro Administrativo, à cidade administrativa,

que está em fase bem adiantada de construção. Essa obra representa um marco

histórico para Minas Gerais, uma referência, um modelo, para o Brasil e, não tenho

dúvida, para toda a América Latina. Tivemos oportunidade de visitar uma obra, que é

hoje considerada uma das maiores obras públicas de arquitetura, de engenharia, em

construção em toda a América Latina. Essa construção apresenta alguns recordes

mundiais e traz a marca do gênio brasileiro, motivo de orgulho para todos nós, Oscar

Niemeyer. Não foram essas dimensões, essa magnitude e esses aspectos - que, de

alguma forma, são referências, marcos importantes no desenvolvimento da

arquitetura, da modernidade - que me impressionaram.

Estamos acompanhando desde o primeiro momento um dos projetos

estruturadores. Aliás, esta Casa acompanhou o processo pelo PPAG, pelos

planejamentos do governo do Estado, assim como a implantação do Centro

Administrativo.

Outro projeto estruturador é a transformação de todo o conjunto arquitetônico da

Praça da Liberdade em um grande corredor cultural. Não é novidade para esta Casa

o cuidado com o planejamento, talvez por ser extremamente amplo e ocorrer ao longo
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de muitos anos. É bom lembrar que o planejamento dessa obra iniciou-se em 2004,

quando o Governador contratou o escritório de Oscar Niemeyer e, de forma

subsequente, vem fazendo parte do planejamento do Estado. Na sequência, passou

por um período de estudos, de elaboração de projetos, de cuidados com as questões

ambientais e urbanísticas, que durou pouco mais de três anos. E agora está em

execução há pouco mais de um ano. Portanto essa obra teve o cuidado de envolver

mais tempo com o planejamento que com a execução, que, por sinal, vem sendo feita

de forma muito eficiente e rápida. Além do cuidado com o planejamento, aspecto que

precisa ser destacado, está-se propiciando o desenvolvimento de uma área do

Município de Belo Horizonte, a Capital de todos os mineiros, que vinha

caracterizando-se por muitos problemas sociais, pela marginalidade e pelo

sofrimento. É uma região pouco vocacionada para ser cidade-dormitório. Agora seu

desenvolvimento já é realidade e proporcionará uma qualidade de vida melhor aos

moradores, com atração de investimentos, com uma estrutura viária em

funcionamento, como a Linha Verde, de primeiríssimo mundo, com a própria

duplicação da Antônio Carlos, com o aeroporto internacional vocacionado para a área

industrial, atraindo empresas e gerando emprego, e agora, consequentemente, com a

atração de grandes redes hoteleiras, “shoppings”, estruturas de centro comercial,

geração de emprego e renda, enfim, uma série de fatores que saltam aos olhos.

Aliado a esse planejamento, pude observar dois aspectos muito marcantes. Tinha a

noção de uma informação, mas não era muito clara. É muito importante para nós,

Deputados e fiscais que também somos do uso do dinheiro público, termos

informações a respeito de custos, origem do dinheiro, orçamento, motivo e forma de

opção para realizar a obra, nível de impacto no Orçamento do Estado e

especialmente o seu custeio e impacto no futuro. É fundamental atentarmos para

esse fator, que nos surpreendeu, e às vezes é objeto de uma ou outra colocação

totalmente sem sentido, como se ali houvesse uma aplicação inapropriada de

recursos públicos. A primeira constatação, Deputado Getúlio Neiva, que nos mostra o

momento especial da história de Minas, por termos um verdadeiro estadista para

governar o Estado, é que nenhum centavo do Orçamento foi destinado para a obra.

O governo estadual conseguiu algo fantástico. É uma obra pública que se incorpora
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como patrimônio de todos os mineiros, que mexe com a história e prestará um serviço

enorme à população. Na sequência do raciocínio, explicarei isso. Vimos de maneira

clara a explicação do assunto. O governo de Minas fez inicialmente uma

reorganização na sua estrutura, incluindo a reorganização da Codemig, que antes era

Comig, havia outras empresas, sendo algumas deficitárias.

Com o seu choque de gestão, fez com que a Codemig, que antes era uma outra

empresa, que já era eficiente, se tornasse ainda mais eficiente, fez com que ela fosse

capaz, com seu superávit - e não é superávit à custa do trabalhador, pois é uma

empresa exemplar -, de financiar, de pagar 100% da obra sem ter de buscar um

centavo no Orçamento Geral do Estado. Isso é fruto de sua eficiência administrativa.

Deputado José Henrique, que preside esta reunião, o governo não sacrificou um

centavo dos recursos destinados à saúde, à educação, a obras de infraestrutura, ao

pagamento de salário dos servidores, que o governo procurou e conseguiu colocar,

de forma adequada, em dia e, ao mesmo tempo, vem fazendo obras enormes como

essa que vem sendo anunciada por alguns como sendo um absurdo, uma obra cara,

grande. O governo fez essa obra, que está em fase de conclusão, com tudo pago,

não deve um centavo, não deixou dívida para governantes que virão depois, como a

história pública vem mostrando ao longo dos tempos. O Governador Aécio Neves

conseguiu, com a eficiência administrativa, arrumar dinheiro, fazer e pagar essa obra.

Ela tem aquele aspecto que mencionei ao iniciar o meu discurso, de ser bem

planejada, de tornar toda uma macrorregião da Capital mineira uma verdadeira vitrine

para quem chega a Minas pelo Aeroporto Internacional de Confins ou pelas rodovias

que vêm daquela direção. As pessoas verão Minas como um Estado organizado,

planejado. Essa obra nos traz de volta os tempos de JK, quando Oscar Niemeyer

começou aqui a sua trajetória de sucesso, redesenhando esta cidade, fazendo,

talvez, há meio século, a primeira intervenção urbanística de maior expressão na

história de Belo Horizonte. Agora, pelas mãos de um outro estadista, o mesmo Oscar

Niemeyer nos brinda com um projeto fantástico, bem planejado, que traz todo um

processo de desenvolvimento para uma região. Trata-se de um projeto gerido por um

governo eficiente, que não sacrifica os cofres públicos, que faz com que o resultado

da eficiência administrativa pague as obras.
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O melhor de tudo isso é que, por todo um processo que foi ali bem mostrado não só

pelo Presidente da Codemig, Dr. Osvaldo, como também pelo próprio Governador

Aécio, há um planejamento já elaborado para que, transferidos para ali todos os

serviços públicos, ganhem, em qualidade de vida, em conforto e eficiência, o servidor

público, o cidadão e os cofres públicos. A economia para os cofres públicos - e isso

foi mostrado de forma muito bem detalhada - se fará não apenas com aluguel, mas

também com serviços de correio, de transporte e uma infinidade de gastos que se

têm numa estrutura como a do governo do Estado, dispersa em inúmeros prédios, em

diversos bairros, em várias localidades. Essa estrutura ali reunida, de maneira

planejada, sistematizada, organizada, moderna, economizará R$80.000.000,00 por

ano, repito, R$80.000.000,00 por ano. O governo do Estado não tirou nenhum

centavo do Orçamento. O Governador Aécio Neves concebeu, colocou em prática,

com pulso, com decisão, um dos projetos mais arrojados de toda a história de Minas

e do nosso país sem tirar um centavo do Orçamento do Estado. Não é que esse

projeto tenha nascido do nada, mas brotou da eficiência administrativa, da boa gestão

da Codemig, da boa aplicação do dinheiro público, que antes, muitas vezes, era fruto

de mero empreguismo, de mero compadrio com o uso do dinheiro público, que tem

de ser bem aplicado.

Ainda ontem eu ouvia o Secretário Sérgio Barroso dizendo-se indignado, pois, de

todos os investimentos da Petrobras, nem 1% está no Estado de Minas Gerais.

Parece que há uma rejeição daquela empresa para com o Estado de Minas.

Uberaba, no Triângulo, e a região de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, lutam

para que haja um gasoduto, uma estrutura adequada para o desenvolvimento das

nossas indústrias, e a Petrobras parece que não está no Brasil numa hora dessa. E

vemos o exemplo da Codemig, que começa a fazer a perfuração de poços para

exploração de gás nas regiões de Morada Nova de Minas, de Paineiras, do Norte do

Estado.

Foram R$80.000.000,00 de economia por ano, o que é muito dinheiro, sem se

gastar um centavo do Orçamento do Estado, para implantar o mais moderno centro

administrativo do País. Aí, sim, se fortalecerá o orçamento da saúde. É dinheiro que

será economizado com gastos excessivos, como com telefonia, combustível, aluguel.
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E isso se torna hoje absolutamente imprescindível, porque, com uma Secretaria

distante da outra fatalmente há uma série de custos para a comunicação entre elas.

Localizadas no mesmo prédio, com elevadores inteligentes, Deputado Getúlio Neiva,

tudo fica mais viável. Quanto ao elevador intelegente, o Governador fez questão de

dizer que também não conhecia a tecnologia. Funciona assim: indica-se o andar a

que se quer ir, e o elevador que vem é o que estiver mais perto. Um único dispositivo

é acionado. Há nos prédios um conjunto de seis elevadores, num total de 30. Se um

deles estiver no 11º andar, ele desce e vai buscar o usuário para levá-lo ao 15º andar

- e obviamente a pessoa é levada a seu destino sem ter que acionar nenhum botão

dentro do elevador. No centro administrativo, há dois conjuntos com mais de 15

andares. Quem passa na rodovia não imagina a dimensão dessa fantástica obra. Daí

a importância desses elevadores, que, aliás, já estão em uso em vários lugares. E

isso significa economia. Haverá reciclagem de uma série de produtos; será feito o uso

racional da água, da energia elétrica, e assim por diante, num projeto que leva em

conta as questões ambientais.

Antes de terminar, Sr. Presidente, farei uso de mais um minuto para agradecer ao

Deputado Fábio Avelar, que fará uso da palavra, para falar da minha alegria de vê-lo

e parabenizá-lo como relator. Esta Casa avança num trabalho sério que envolveu

todos os Deputados. Eu, como Líder da Maioria, confesso que vi num momento

histórico desta Casa, tanto a base do governo como a Minoria desenvolvendo um

trabalho conjunto para encontrar um ponto de equilíbrio no Projeto de Lei nº 2.771,

que trata da atualização do Código Florestal de Minas Gerais. Esse é um exemplo

para Brasília, que continua sem votar as mudanças necessárias no Código Florestal

brasileiro; que continua sem votar a reforma tributária, sem votar aquilo de que o povo

precisa. A Casa está a um passo de concluir a votação de um projeto construído a

várias mãos. Agradeço-lhe, Deputado, o acolhimento das várias emendas de minha

autoria; porém, quero reiterar: são de minha iniciativa, mas foram fruto de debates

com outros colegas, com uma reunião que houve ontem na Faemg, aliás muito

produtiva. Parabéns, Deputado Fábio Avelar. Tenho certeza de que esse projeto vai

melhorar a atividade agrícola em Minas Gerais, preservar o meio ambiente, coisa que

nos une a todos, e vai melhorar a atividade de produção de madeira nas florestas
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plantadas, necessárias para manter a nossa indústria em desenvolvimento. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

antes de entrar no assunto principal, fui estimulado pelas reflexões do Deputado

Domingos Sávio a fazer um contraponto. Primeiro, no que ele disse em relação a

projetos que não são votados em Brasília. A diferença é que a Oposição lá só serve

para atrapalhar. Essa é a diferença. Eles querem inviabilizar o governo Lula: atrasam

votação, fazem obstrução. É diferente daqui da Assembleia. Aqui, quando o projeto é

bom, a Oposição ajuda; quando é ruim, como o caso da agência reajustadora de

água e esgoto - que nada regulamenta; só servirá, cidadão e cidadã, para aumentar

sua conta, pois foi para isso que esse projeto veio -, votamos contra. Participamos

dos bons projetos. Por exemplo, participamos ativamente do PPAG.

Quero dizer que essa é a diferença. Lá em Brasília a Oposição não tem a mesma

sensibilidade que temos aqui em Minas.

O projeto do Código Florestal é o motivo pelo qual venho à tribuna.

E outra questão: não vou polemizar em relação ao Centro Administrativo. Veremos.

O tempo dirá se foi uma boa medida. Creio, aliás, que foi um projeto aprovado aqui

no PPAG. Mas, se a Codemig tem tanta eficiência, se há esse volume de recursos

disponíveis, faço uma sugestão aos Deputados e, principalmente, ao Líder do

Governo: solicito que a Codemig, que gera recursos com tanta eficiência, ajude os

Conselhos Tutelares dos Municípios mineiros. Eles não têm veículos para rodar.

Dependem de emenda da Assembleia, de emenda federal. O Estado poderia fazer

um grande programa para disponibilizar carros e computadores para os Conselhos

Tutelares dos 853 Municípios de Minas Gerais. Penso que seria uma grande medida

a Codemig cumprir também uma função social, porque não é só de obra que vive o

ser humano.

Então, se a Codemig tem esse vigor todo, poderia, Deputado Rêmolo Aloise, rever

aquele contrato da MG-050 para baixar o valor daquele pedágio, pois está caro

demais. Pega-se a BR-381 duplicada e pagam-se R$1,10, entretanto para São
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Sebastião do Paraíso é quase um assalto, pagam-se quase R$4,00. Não entendo,

Deputado Rêmolo Aloise, por que isso. E onde estão as obras? A única obra feita lá -

e que até ficou muito bem feita, e quero elogiar - foi a casinha para a cobrança do

pedágio. Essa obra ficou boa de fato. Então, há coisas que não entendo. Um pedágio

caro para uma rodovia que não é duplicada, onde não vemos obra alguma. Penso até

que deve ter ocorrido atraso, Deputado Carlin Moura, no contrato que fizeram. Deve

ter havido algum problema. Como se explica isso? Na rodovia do Lula, o pedágio é

R$1,10, na rodovia do Estado é quase R$4,00. Então, quem sabe a Codemig

subsidie ali para diminuir o valor cobrado? Vamos baixar aquele pedágio, está muito

caro. Quem vai para Divinópolis, para Capitólio, para São Sebastião do Paraíso está

pagando muito caro. Creio que esses assuntos devam ser tratados aqui desta tribuna.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado André Quintão, também sou

contra a cobrança de pedágios. Penso que precisaríamos buscar uma forma de ter as

nossas rodovias melhoradas sem cobrar pedágios.

Antes de falar sobre o assunto de que aqui a Oposição é boazinha e lá é ruim,

quero dizer que V. Exa. acabou de usar uma expressão que não é do seu estilo: “a

rodovia do Lula”. Que rodovia do Lula, Deputado André Quintão? Pare com isso. Isso

não é do seu estilo. Primeiro, que a Rodovia Fernão Dias, a BR-381, que não é do

Lula nem do fulano ou do sicrano, foi duplicada não pelo governo do Presidente Lula,

e sim pelo governo do Presidente Fernando Henrique, que não cobrou pedágio. O

Presidente Lula, que a encontrou pronta, cobrou pedágio mais barato, sim, mas sem

a empresa ter de fazer obra alguma porque já encontrou a rodovia duplicada e pronta.

E V. Exa. sabe disso.

O Deputado André Quintão* - Qual é a obra da MG-050?

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Quanto à MG-050, sou contra a

cobrança de pedágio da forma como é feita. Se o governo federal disponibilizasse os

recursos para a obra ser feita, ela poderia ser feita antes para cobrar o pedágio

depois. No entanto, esta Assembleia votou que poderia cobrar o pedágio para

executar as obras com o dinheiro arrecadado. Ela está sendo duplicada de Mateus

Leme a Juatuba, está em obras. V. Exa. finge que não sabe, mas sabe.

Fui ontem ao Secretário de Obras brigar para que as obras sejam agilizadas. Sou
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contra o pedágio também, mas, ao invés de ficar simplesmente xingando, trabalho

para que as obras saiam.

Quanto ao fato de Brasília ficar brigando e de a Oposição impedir que o Presidente

Lula vote as reformas, V. Exas. bem sabem que os Ministros Minc e Reinhold

Stephanes, da Agricultura, estão brigando entre si. Eles não conseguem se entender

para votar o Código Florestal brasileiro. Tivemos em Minas algumas divergências,

mas construímos o entendimento. Fui extremamente fiel à verdade ao dizer que a

base de governo e a Oposição trabalharam juntos. Acho que não mereço essa réplica

de V. Exa., querendo dizer que, em Brasília, estamos fazendo oposição

irresponsável. Essa não é a verdade. As reformas não saem no Brasil, porque o

Presidente Lula, que tem maioria, não se esforça. Para manter o Sarney, ele tem

poder. Para votar o que precisa ser votado, ele não move uma palha. Essa é a

verdade.

O Deputado André Quintão* - O Deputado Domingos Sávio parece que hoje não

está nos seus melhores dias. A briga é do Gilman com o Secretário José Carlos

Carvalho. Quem agilizou o projeto nesta Casa foi a Oposição, após requerimento de

minha autoria. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária perdeu o

prazo. Atendendo a pedido do Governador, apresentei, nesta Casa, requerimento

para acelerar a tramitação da votação do projeto do Código Florestal. V. Exa. sabe

bem disso. Essa polêmica entre bancada ruralista, desenvolvimentista e ambientalista

existe no País inteiro. O Governador fez cobrança à Assembleia, a meu ver até

indevida porque o problema estava no interior do governo, como é do conhecimento

de todos os senhores. Havia uma discussão entre a Secretaria de Meio Ambiente e a

Secretaria de Agricultura, entre o setores produtivos e ruralistas. Na Assembleia,

acusamos perda de prazo na Comissão de Fiscalização e estamos empenhados em

votar o projeto da maneira mais ágil.

Quanto à MG-050, ninguém aqui está xingando. Não sei de onde V. Exa. tirou essa

expressão. Todavia queria dizer que considero o pedágio caro, e acho que não

precisava ser tão caro. Já estamos pagando por esse pedágio há muito tempo. Deve

estar havendo - não direi se está ou não - algum tipo de atraso no cronograma de

obra. Sinceramente, há muito tempo estamos pagando o pedágio, mas as obras não
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estão aparecendo, como deveria ocorrer. Eu disse o seguinte: quanto às rodovias

“pedagiadas” pelo governo federal, os preços das licitações e dos contratos estão

menores que os dessa rodovia estadual. Esse é um fato. Não estou inventando nada.

Essa é a comparação que deveríamos fazer. Acho até que o processo deveria ocorrer

de outra forma. Primeiro, a empresa duplicaria a via, faria os investimentos, realizaria

obras necessárias. Só posteriormente, começaria a cobrar o pedágio. Está errado

esse modelo - do Fernando Henrique -, em que o poder público conserta e duplica as

estradas, com dinheiro público, para posteriormente entregá-las à iniciativa privada, a

fim de que essa instale nelas alguns olhos de gatos, disponibilize ambulâncias e

construa casinha para cobrar pedágio. Esse modelo não atende ao interesse público.

Tratarei de um outro tema. Deixo aqui a sugestão de um projeto amplo para todo o

Estado: doação de um veículo zero quilômetro e de um computador novo para todos

os conselhos tutelares, com dinheiro da Codemig, que está com recursos saindo pelo

ladrão. Estão jorrando recursos na Codemig. Queremos que esse dinheiro seja

utilizado para equipar os conselhos tutelares.

O assunto que me traz hoje a esta tribuna é exatamente a polêmica em torno do

Código Florestal. Acredito que a discussão desse projeto vai muito além dos artigos

ou da polêmica que o envolveu nesta Casa Legislativa durante vários meses. Ele está

relacionado a uma visão de desenvolvimento, o que precisamos discutir melhor aqui,

em Minas Gerais.

Aproveitando a presença do Deputado Gustavo Valadares, membro e Presidente da

Comissão de Transportes, queremos, Deputado Gustavo Valadares, discutir aqui, na

Assembleia, a situação desse pedágio da MG-050.

As reclamações são muitas. Os Prefeitos da região do Centro-Oeste, do Sudoeste

mineiro, além dos cidadãos e cidadãs, estão exigindo uma postura mais firme da

Assembleia, inclusive de fiscalização dos termos desse contrato. O Deputado Carlin

Moura aprovou na Comissão um requerimento para a realização de uma audiência

pública conjunta a fim de tratar desse assunto. Queremos que V. Exa., que cuida

disso, acompanha tão bem os temas relativos ao transporte em Minas Gerais, apoie o

nosso debate sobre a MG-050.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado André, apenas para
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confirmar que ontem tivemos uma conversa a respeito da discussão, em audiência

pública conjunta das Comissões de Transportes e de Participação Popular, sobre a

PPP da MG-050. Já havia um pedido - e aí é bom que se faça justiça - do Deputado

Rêmolo Aloise para discutir esse assunto. O Deputado Rêmolo Aloise é um grande

defensor da duplicação da MG-050, da melhoria efetiva e objetiva daquela rodovia. S.

Exa. é um dos Deputados majoritários daqueles Municípios que margeiam a MG-050.

Então já existia um pedido para a realização de uma audiência pública por parte

desse Deputado, que está conosco nesta tarde, no Plenário.

Tenho certeza de que, com a união de V. Exa., dos Deputados Carlin Moura,

Domingos Sávio e Rêmolo Aloise, entre outros, faremos uma audiência pública

proveitosa e objetiva, e que trará resultados benéficos a toda a população do Estado,

principalmente às pessoas que transitam por aquela rodovia estadual.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Nobre Deputado André Quintão, primeiro,

quero agradecer a V. Exa. por ter transitado na MG-050. V. Exa. esteve em

Municípios em que é preciso passar pela MG-050, e pôde ver essa experiência que

estamos vivendo há muitos anos. Eu vim para Belo Horizonte em 1965, quando vim

cursar Medicina na UFMG. Conheço essa estrada há mais de 40 anos, e realmente

não se pode negar que as coisas melhoraram muito. Quando V. Exa. diz que 3.5 é

muito caro para quem paga seis pedágios, que é o meu caso, concordo plenamente

com V. Exa., só que há um contrato de concessão com a Nascentes das Gerais, que

tem a autorização para fazer aquilo que está contratado. E V. Exa. acertou em cheio

quando disse que o cronograma está atrasado. Solicitei à nossa Comissão de

Transporte, presidida pelo jovem Deputado Gustavo Valadares, que fizéssemos uma

audiência para esclarecer alguns pontos. Há quilômetro em que a estrada diminuiu, e

eu trarei fotografias para mostrar isso. Há outros pontos em que o serviço, prestado

por meio da construção de um local ou de uma casa, invade a margem da rodovia.

Há coisas erradas.

A audiência pública para tratar dessa rodovia é muito importante. Tenho a felicidade

de estar a 12km do Estado de São Paulo, onde não se cobra pedágio se tudo não

estiver pronto dentro das normas da duplicação, e outras coisas mais. O mais

importante é a questão do guincho. V. Exa. não tem ideia de como é feito o transporte
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e a concessão dos guinchos. Cada pedágio tem a concessão de um deles e, se o seu

carro estragar, eles vão até onde ele está. Lá, você tem de negociar com o guincho

para onde quer ir, como irá, e é quando as coisas complicam. Então o Presidente da

Comissão já tomou as providências para a realização de uma audiência.

Quanto ao nobre Deputado de Divinópolis, que respeito, um dos maiores tribunos

desta Casa, sentiremos saudades porque ele está alçando voos mais altos. Temos

certeza de que, quando ele chegar à Câmara Federal, daqui teremos orgulho de revê-

lo, lá, trabalhando também em prol de tudo que precisamos.

Divinópolis tem a preferência, sim, na minha terra natal. Por quê? Porque você

gasta duas horas para ir de Belo Horizonte a Divinópolis. Antes de ser dotada de

pedágio, gastavam-se 1 hora e 20 minutos. Estou falando verdade ou mentira? Essa

“pedagiação” - não sei se esse termo está correto - acabou complicando o trânsito. É

preciso, sim, duplicar, mas somente da maneira que estamos, assim como os

Deputados Gustavo Valadares, Sávio Souza Cruz, conseguiremos alguma coisa.

Caso contrário, a concessão já foi dada, o pedágio já foi aumentado. E assim as

coisas vão caminhando, conhecemos tudo.

V. Exa. volte a sua Guapé, a sua Ilicínea e a outras mais para nos ajudar. Os

Deputados Domingos Sávio, Gustavo Valadares e eu aqui estamos do mesmo lado

de V. Exa. para a melhora daquilo que precisamos: que essas rodovias nos deem o

conforto devido cobrando esse preço. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão* - Só um minuto, Sr. Presidente, para concluir esse

tema polêmico que é esse pedágio tão caro da MG-050. Quero relatar um fato,

Deputado Carlin Moura: estive esta semana em Pains. O pedágio é tão caro que os

caminhões, as carretas com vários eixos que vem do Paraguai - para o carro

particular já sai caro, imagine para o transporte de carga -, para fugir do pedágio,

estão passando dentro da cidade de Pains, administrada por nosso amigo Ronaldo,

Prefeito da cidade. Isso está acabando com o calçamento, com a pavimentação da

cidade de Pains. Além de prejudicar diretamente, está prejudicando também os

Municípios da região. O pessoal não tem recurso para pagar e, por isso, começa a

passar por dentro dos Municípios.

Com o apoio da Comissão de Transporte, tenho certeza de que encontraremos uma
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melhor solução para o Sudoeste e para o Centro-Oeste mineiros. Mas,

principalmente, se existe, de fato, esse atraso, saberemos nessa audiência pública

que, em breve, a Assembleia realizará. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Quero saudar a todas e a todos e dizer que a

população de Uberaba, no Triângulo Mineiro, está revoltadíssima com o aumento do

valor da conta de água, cuja responsabilidade é da Codau. Do nosso ponto de vista,

tal aumento é totalmente ilegal e abusivo. O Prefeito, de forma ilegal, porque não é

competente para isso nem do ponto de vista jurídico nem do ponto de vista técnico,

contrariando a Lei nº 11.445, assinou um decreto que aumenta o valor da conta de

água em mais de 20,4%. Também aumentou o valor da cobrança sobre a taxa de

esgoto de 50% para 60%, o que revoltou a população e principalmente os servidores

públicos, que, assim como em todo o Estado de Minas Gerais, estão há muitos anos

com os salários muito defasados. Os servidores tiveram reajustes em torno de, no

máximo, 5%. Só o reajuste do valor da conta de água é de mais de 20%. A população

está revoltada, e com razão. Do ponto de vista legal, jurídico, esse reajuste foi ilegal.

Por isso, entramos com uma representação no Tribunal de Justiça, na Promotoria de

Justiça em Belo Horizonte, e esse processo foi remetido para o Promotor de Uberaba,

que, infelizmente, no mínimo, cometeu um grande equívoco, para não falar mais

coisas. Volto a dizer: no mínimo o Promotor cometeu equívocos ao solicitar o

arquivamento. Mas não pararemos por aí: entraremos com uma ação popular,

procuraremos as entidades e analisaremos a possibilidade de entrar com ações civis,

porque esse aumento fere frontalmente a Lei Federal nº 11.445.

Não tomamos essas atitudes apenas em Uberaba. No começo do ano,

conseguimos impedir o aumento no valor da água da Copasa em 611 Municípios,

também por ser contrário à legislação, e entramos com uma ação em Uberlândia

solicitando ao Ministério Público Estadual que acolhesse a nossa representação de

forma preventiva e impedisse o reajuste das tarifas de água e esgoto até a criação de

uma entidade que analise a necessidade do reajuste. Ora, no início do ano, o próprio

Secretário do DMAE em Uberlândia já havia anunciado o aumento no valor da conta
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de água, mas entramos com essa representação e até hoje esse aumento não foi

concedido; aguardamos agora uma definição da Justiça. Também entramos com uma

representação em Nepomuceno - onde houve reajuste de 20% -, em Monte Carmelo,

em Itabira, em Passos e em várias outras cidades mineiras. A legislação é clara e

objetiva e não deixa nenhuma dúvida: a Lei Federal no 11.445 determina que os

serviços de saneamento básico devem ser organizados, regulados e fiscalizados por

uma entidade ou agência reguladora específica, criada em âmbito municipal, regional

ou estadual. A lei federal do saneamento básico reserva todo um capítulo à regulação

do setor, estabelecendo, entre outros pontos, os objetivos da entidade reguladora,

sendo o primeiro a definição de tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que

induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos

ganhos de produtividade. A entidade reguladora também deverá editar normas que

envolvam o regime, a estrutura e os níveis tarifários, bem como os procedimentos e

os prazos para sua fixação, reajuste e revisão. Tudo isso é responsabilidade da

agência reguladora. E mais: as revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas

entidades reguladoras, ouvidos os titulares - no caso do poder público municipal, o

Prefeito -, os usuários e os prestadores dos serviços.

Com esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu uma

liminar que impede o reajuste das tarifas da Copasa até que seja criada uma agência

reguladora para analisar as planilhas. A economia que a população de Minas Gerais

está fazendo desde então fica em torno de R$20.000.000,00 por mês. Por seu turno,

a Copasa, mesmo sem aumentar o valor da conta de água, só está aumentando os

seus lucros e o dinheiro que é distribuído aos acionistas, muitos deles estrangeiros.

Ou seja, não se justifica esse aumento, que conseguimos suspender de janeiro até

hoje, obtendo com isso R$20.000.000,00 de economia para os consumidores

mineiros.

A decisão, que é resultado de representações deste parlamentar entregues ao

Ministério Público Estadual desde 2007 - ou seja, não se trata de algo feito agora,

mas desde 2007 -, foi mantida pelo STJ. A Copasa tentou anulá-la; queria aumentar o

valor da água e tentou derrubar a liminar no STJ, mas não conseguiu.
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Ocorre que em muitos Municípios onde há departamentos ou serviços municipais

os reajustes das tarifas de água e esgoto vêm sendo feitos de forma ilegal e abusiva -

como é o caso da cidade de Uberaba -, desrespeitando dispositivos da lei federal.

Entretanto, não tem o Município, tampouco esses departamentos, competência ou

delegação - que isso fique bem claro - para atuar como organizador, regulador ou

fiscalizador do serviço. Esses papéis, imprescindíveis para o funcionamento do

sistema de saneamento básico, devem ser exercidos por entidade específica ou

agência reguladora. Como digo, não se pode colocar a raposa para tomar conta do

galinheiro. Se o Prefeito tivesse interesse em fazer o reajuste no valor da conta de

água, penalizando o consumidor, bastaria que ele desse uma canetada para

estabelecer o valor que quisesse; o mesmo se aplica ao gerente da autarquia

municipal. Então, isso não pode ser feito; é ilegal; contraria a legislação.

Especificamente no caso de Uberaba, no início desta semana a população recebeu

a notícia de que as tarifas seriam reajustadas e se revoltou. A cidade possui uma

autarquia municipal, o Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de

Uberaba - Codau -, onde os procedimentos técnicos para revisão e reajuste das

tarifas são realizados pelo próprio prestador, o maior interessado em aumentos de

tarifas, sendo apenas homologado pelo Prefeito Municipal, que não tem competência

legal nem técnica para esse fim, de maneira alguma. O reajuste anunciado é de

20,4%. Os aumentos nas contas emitidas pelo Codau entrarão em vigor a partir de

setembro. As novas tarifas foram estabelecidas pelo Decreto nº 580, de 2009 da

Prefeitura de Uberaba.

Quando a autarquia começou a estudar o reajuste, acionamos o Ministério Público

Estadual, entramos em contato com os representantes e dissemos que o reajuste era

ilegal. O Ministério Público Estadual encaminhou a representação à Promotoria de

Justiça de Uberaba, mas, infelizmente, o Sr. Carlos Alberto Valera, Promotor de

Justiça, entendeu pelo arquivamento. No mínimo, um posicionamento equivocado. O

Promotor deveria ter-se preocupado em analisar a Lei nº 11.445, que deixa bem claro

quem tem a responsabilidade de regular, fiscalizar e decidir se há possibilidade de

haver reajuste ou não. Então, foi uma medida equivocada por parte do Ministério

Público de Uberaba, a qual não está ocorrendo em outras cidades. É um caso isolado
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do Ministério Público de Uberaba. Em grande parte das cidades de Minas Gerais

temos de reconhecer o trabalho do Ministério Público.

Parabenizo o Promotor Antônio Baeta e os demais Promotores em todas as regiões

do Estado, entrando com diversas representações. E parabenizo o Ministério Público

de Montes Claros e o Judiciário, onde houve redução em 1/3 do valor das contas -

ainda não foi julgado o mérito - e a devolução retroativa dos valores pagos

indevidamente pela população. O entendimento do Ministério Público, no geral, é em

defesa dos consumidores e pelo cumprimento da lei. Então, temos de parabenizar a

atuação do Ministério Público e, infelizmente, rechaçar e questionar atitudes como a

do Ministério Público de Uberaba, uma atitude isolada de um Promotor, com a qual

não concordamos de maneira alguma. Entraremos com novas representações, novas

ações na Justiça, para que a lei seja realmente cumprida.

Se o Prefeito, o departamento municipal e a Copasa não concordam com a lei,

então mudem a legislação. Rasguem a Lei nº 11.445 e mudem a legislação. Não há

outra forma. Se a lei está aí, tem de ser cumprida e respeitada, em favor dos

consumidores mineiros. E continuaremos tomando todas as providências.

O “Jornal da Manhã” está dando uma cobertura muito grande à questão, ouvindo

todos os lados de forma democrática. Parabenizo todos os seus jornalistas e sua

diretoria, que cumprem o importante papel de informar a população e ouvir todos os

lados.

Essa luta continuará não só em Uberaba, mas em Uberlândia e em todas as

cidades onde o povo for injustiçado. Como falei, a água é um bem público essencial à

vida e não pode ser tratada, de maneira alguma, como mera mercadoria. A água e a

energia elétrica são o arroz e o feijão do povo brasileiro, e as tarifas realmente são

muito elevadas. As pessoas estão tendo muita dificuldade de pagar o valor absurdo

da conta de água em Minas Gerais. Já denunciamos aqui e entramos com diversas

representações, especificamente em relação à Copasa, e estamos entrando com

outras, referentes aos departamentos municipais.

Não é questão apenas de determinados Municípios. Onde houver problema, em

qualquer dos 853 Municípios de Minas Gerais, podem entrar em contato com o nosso

gabinete. Pode ser em relação à Copasa, ao departamento municipal, não importa o
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partido do Prefeito. Pode ser do partido que for, como é o caso de Uberaba, em que o

PT, meu partido, faz parte da administração. Não aliviamos. O nosso objetivo é

cumprir o nosso papel, a nossa responsabilidade. Por isso entramos com a

representação no Ministério Público e prosseguiremos.

Entramos também com várias outras representações. No caso específico de

Uberaba, entraremos com uma ação popular e acionaremos as entidades do

Município.

Gostaria de dizer que essa luta continuará da mesma forma que continuaremos

com as campanhas contra as tarifas exorbitantes de energia elétrica da Cemig, que

há algum tempo temos desenvolvido com muito sucesso. No ano passado,

conseguimos uma redução de 17% nas tarifas. A Cemig queria um aumento de 32%

para este ano, mas conseguimos que fosse de aproximadamente 4%, ou seja, abaixo

da inflação. Além disso, conseguimos impedir que a Cemig e a Copasa pusessem o

nome dos inadimplentes no SPC e na Serasa. Isso seria outro absurdo e outra

grande injustiça.

Já estamos a pleno vapor tratando de outra campanha, fazendo os estudos

técnicos e os levantamentos sobre a cobrança ilegal da telefonia. A população está

realmente revoltada com o serviço de telefonia em todo o País. As companhias de

telefone cobram as tarifas pela assinatura básica e mensal do telefone fixo no valor

de até R$42,00. Essa cobrança é ilegal. O Supremo jogou a responsabilidade para o

Tribunal de Justiça. Promoveremos uma grande campanha, iremos às ruas,

colocaremos cartazes e “outdoors” e promoveremos abaixo-assinado. Aliás, estamos

fazendo o estudo técnico e cobramos um posicionamento do Judiciário. Ficaremos de

olho, acompanhando de perto, e esperamos acabar com essa taxa ilegal que foi

criada para fazer a expansão das linhas. Hoje, no Brasil, há 50 milhões de linhas

telefônicas e apenas 40 milhões estão sendo utilizadas. Não há mais necessidade de

fazer a expansão, pois 10 milhões de linhas estão ociosas. Portanto essa taxa não se

justifica mais pela assinatura mensal do telefone fixo. Essa é outra campanha que

desencadearemos.

Mais uma vez, gostaria de cobrar aqui, por parte do governo, a escada Magirus

para o Corpo de Bombeiros em todas as regiões do Estado. Aliás, o Corpo de
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Bombeiros arrecada muito com a taxa de incêndio para o comércio e a indústria, e

nem sequer há escada Magirus nas grandes cidades. Temos aí tragédias

anunciadas. Municípios com mais de 100 mil habitantes têm necessidade de ter

escadas Magirus. Essa é uma cobrança que faço há muito tempo. Onde está a

escada Magirus de Juiz de Fora, de Montes Claros, de Uberlândia, de Divinópolis?

Estamos cobrando escada Magirus para todas as cidades com mais de 100 mil

habitantes no Estado. O Corpo de Bombeiros já tem muito recurso para custear a sua

estrutura de funcionamento.

Sr. Presidente, estou finalizando, portanto solicito-lhe que espere, pois me restam 2

minutos. Posso realmente ocupar este espaço. Finalizo falando sobre mais três

assuntos. Um deles é a confecção da carteira de habilitação. Centralizou-se essa

carteira apenas em Belo Horizonte. A população está reclamando, pois algumas

estão demorando até 120 dias, e pessoas estão perdendo o emprego para tirar a

carteira ou fazer a renovação. Portanto, estão ocorrendo sérios problemas. O

processo de confecção da carteira de habilitação era descentralizado e ocorria em

todas as regiões do Estado, mas hoje não é mais. Centralizou-se em Belo Horizonte.

Em Uberlândia, confeccionava-se a carteira, e a população está revoltadíssima,

assim como em outras regiões do Estado. Solicitamos a descentralização da

confecção da carteira de habilitação para todo o Estado.

Outro ponto que queremos cobrar se refere ao projeto que está tramitando, há

muitos anos, nesta Casa e que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública.

Queremos que os recursos arrecadados para a segurança pública sejam investidos

nessa área e não fiquem centralizados no caixa único do Estado, como está

acontecendo. É preciso que se crie um Fundo Estadual de Segurança Pública para

manter as forças de segurança. O projeto já está tramitando, Deputado Sargento

Rodrigues. Esperamos a possibilidade de apreciar e votar esse projeto no segundo

semestre, assim como votar o projeto que reduz de 25% para 12% o ICMS do álcool

combustível - aliás, em São Paulo, são 12%; em Goiás, 15%; e, em Minas Gerais,

25%. Portanto, é preciso votar o projeto que reduz a cobrança do ICMS.

Para finalizar, ressalto a triste situação dos servidores do Estado. Tenho em mãos

contracheques de servidores que estão recebendo menos de um salário mínimo. É
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preciso uma verdadeira força-tarefa para rever a triste situação desses servidores.

Dinheiro há, pois o governo do Estado está gastando mais de R$1.000.000.000,00

com o novo centro administrativo.

Agradeço a todos e aproveito para dizer que a caravana relacionada à tarifa de

água da Copasa e dos departamentos municipais continua. Neste final de semana

estaremos no Noroeste de Minas, na cidade de Paracatu, onde, aliás, haverá

exposição agropecuária. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada 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.

Leitura de Comunicações

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

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária,

em 5/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.152/2009, da Comissão de Cultura, 4.216 e

4.220/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.256 e 4.257/2009, da Comissão de

Participação Popular, e 4.274/2009, do Deputado Weliton Prado; de Assuntos

Municipais - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 5/8/2009, dos Requerimentos

nºs 4.224 a 4.248/2009, do Deputado Wander Borges; de Cultura - aprovação, na 15ª

Reunião Ordinária, em 5/8/2009, do Projeto de Lei nº 3.272/2009, do Deputado

Juarez Távora, e dos Requerimentos nºs 4.208/2009, do Deputado Ruy Muniz,

4.264/2009, do Deputado Domingos Sávio, e 4.270/2009, Deputada Gláucia Brandão;

de Educação - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 5/8/2009, do Projeto de Lei

nº 3.308/2009, do Deputado João Leite, e dos Requerimentos nºs 4.150/2009, do

Deputado Padre João, 4.217/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.263/2009, do

Deputado Délio Malheiros, 4.266/2009, do Deputado Wander Borges, 4.267/2009, do

Deputado Ademir Lucas, e 4.273/2009, do Deputado Weliton Prado; e de Turismo -

aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 6/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.114 e
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4.116/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.158/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 4.159/2009, do Deputado Doutor Viana, 4.163/2009, do Deputado Neider

Moreira, e 4.190, 4.215 e 4.218/2009, do Deputado Duarte Bechir (Ciente. Publique-

se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputado Tenente Lúcio e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Exército

Brasileiro, e Juninho Araújo, Domingos Sávio e outros, solicitando a convocação de

reunião especial para comemorar o Dia do Maçom.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

que se encaminhem aos acionistas e à diretoria da empresa ArcelorMittal Brasil cópia

das notas taquigráficas que menciona e pedido de providências relativas a

negociação com pequenos produtores rurais da região de Pingo-d’Água. Em votação,

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

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

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 898/2007, do

Deputado Délio Malheiros, que dispõe sobre a comercialização de lanches e bebidas

em escolas no Estado. A Comissão de Saúde perdeu prazo para emitir parecer.

Designado relator em Plenário, o Deputado Ademir Lucas opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. Em votação, o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 898/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.
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Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 972/2007, dos Deputados Fahim Sawan

e Eros Biondini, que institui procedimentos para a identificação do recém-nascido e

de sua mãe nos hospitais e nas maternidades do Estado. A Comissão de Saúde

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº

1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 972/2007 na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para

a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, de Projeto de Lei nº 2.949/2008, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 13.994, de 18/9/2001, e dá outras providências. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.187/2009, do Governador do Estado,

que altera as Leis Delegadas nºs 100, de 29/1/2003, e 175, de 20/1/2007. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.187/2009

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte § 3º:

“Art. 1º - (...)

§ 3º - Para os fins estabelecidos no inciso III, a Ouvidoria:

I - afixará cartazes, em local visível e próximo aos guichês de atendimento,

contendo o número do telefone e o endereço eletrônico da Ouvidoria;

II - instalará, nas rodovias sob administração do DER-MG, placas de sinalização

que contenham o número de telefone e o endereço da Ouvidoria;
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III - disponibilizará espaço para reclamação, sugestão e informação em página na

internet;

IV - criará outros mecanismos para a comunicação direta com o cidadão.”.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: A qualidade e eficiência dos serviços prestados pelas ouvidorias em

instituições públicas constituem, na atualidade, uma premissa básica e essencial para

o fortalecimento dos órgãos que compõem a administração pública direta e indireta.

Além de possibilitar o exercício efetivo da cidadania, as reclamações, sugestões e

informações obtidas através das ouvidorias constituem, por outro lado, uma fonte

barata e perspicaz para a coleta de subsídios que possibilitam o ajuste adequado dos

procedimentos e serviços prestados pela administração pública.

Nesta linha de proceder, a fim de estreitar a relação entre o cidadão e a Ouvidoria

criada por este projeto de lei, esta emenda tem por objetivo justamente prever

mecanismos eficazes para a coleta das informações junto aos cidadãos em geral,

bem como despertar este órgão para a necessidade e importância de criar outros

mecanismos para a comunicação direta com o cidadão, uma vez que de nada adianta

a lei prever a competência da Ouvidoria como responsável pela gestão das

informações e, por sua vez, ser omissa quanto às formas pelas quais tal comunicação

poderá ser feita.

Por todo o exposto e considerando que até o momento o Projeto de Lei nº

3.187/2009 é omisso quanto aos mecanismos de comunicação, como já foi dito,

essenciais para o exercício da competência instituída no art. 1º, inciso III, da referida

proposição, pugna este Deputado pela aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte inciso IV, ficando o atual inciso IV renumerado

como inciso V:

“IV - receber pedidos de informações, esclarecimentos e reclamações afetos às

rodovias sob custódia da autarquia e responder diretamente aos interessados;”.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Délio Malheiros
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Justificação: Em sua forma original, o art. 1º, inciso III, desta proposição prevê a

competência da Ouvidoria do DER-MG para o recebimento de pedidos de

informações, esclarecimentos e reclamações afetos a esta autarquia. Dessa maneira,

tal previsão faz com que a competência da Ouvidoria se restrinja ao recebimento e

troca de dados atinentes às questões internas e meramente administrativas do DER-

MG.

Diante disso, considerando que a Ouvidoria pode ser também utilizada como um

importante instrumento na coleta de informações, junto aos cidadãos, que

possibilitem, por exemplo, a constatação de problemas estruturais nas rodovias

estaduais, assim como na busca de soluções para prevenção de acidentes, a

modificação que se pretende com esta emenda visa ampliar o leque de competência

do referido órgão para o recebimento de informações, esclarecimentos e reclamações

atinentes às rodovias sob custódia da autarquia.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado

Délio Malheiros, que receberam os nºs 2 e 3 e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno, serão votadas independentemente de parecer, no momento

oportuno.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.367/2009, do Governador do Estado,

que cria cargos de natureza especial no Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão da Administração Direta do Poder Executivo e dá outras providências. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 a 7, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.367/2009

EMENDA N º 8

O art. 6º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - (...)

“Art. 5º-A - Serão devidos honorários, nos termos do inciso VI do art. 118 da Lei nº

869, de 5 julho de 1952, ao servidor efetivo que, em caráter eventual, exercer a
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função de auxiliar ou membro de banca examinadora, em processo de habilitação,

controle e reabilitação do condutor de veículo automotor, de competência do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG -, na forma definida em

regulamento e observado o seguinte:

I - os honorários serão calculados em horas, observado o limite máximo de oitenta

horas mensais;”.”.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Inácio Franco - Délio Malheiros.

EMENDA Nº 9

Suprima-se do § 2º do art. 5º-A da Lei nº 15.926, de 2005, a que se refere o art. 6º

do projeto, a expressão “inclusive para fins de aposentadoria e pensões”.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2009.

Inácio Franco - Délio Malheiros.

Justificação: A incorporação da gratificação aos proventos para fins de

aposentadoria deve observar a legislação previdenciária que é norma geral imposta

pela União, nos termos da Constituição da República.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas dos

Deputados Inácio Franco e Délio Malheiros, que receberam os nºs 8 e 9, e que, nos

termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, serão votadas independentemente

de parecer, no momento oportuno.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.926/2008, do Deputado Lafayette de

Andrada, que altera o art. 15 da Lei nº 12.729, de 30/12/97. A Comissão de Justiça

perdeu para prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.035/2009, dos Deputados Alencar da

Silveira Jr. e Gilberto Abramo, que dispõe sobre a proibição de consumo de produtos

derivados do tabaco em recintos coletivos fechados e dá outras providências. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do
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projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 3, que

apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca em que solicita a palavra pelo

art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15

minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado José Henrique; Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente, imprensa, telespectadores da TV

Assembleia, retomo a discussão sobre os pedágios na Rodovia MG-050. Há pouco,

na Comissão de Participação Popular, presidida pelo Deputado André Quintão, foi

aprovado um requerimento de autoria minha e desse Deputado em que se reforça a

importância da realização de uma audiência pública para discutir a situação dos

pedágios na citada rodovia. Essa audiência pública será realizada em conjunto com a

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, presidida pelo Deputado

Gustavo Valadares. É importante salientar que a questão da MG-050 tem suscitado

uma grande controvérsia, um grande debate em todos os Municípios. Estive com o

Vereador Liliu, de Piumhi, que me relatou a grande preocupação da população desse

Município e das cidades vizinhas com os transtornos que a rodovia e o pedágio têm

causado. Aliás, isso foi o que motivou o pedido dessa audiência pública.

Um fato relativo a esse pedágio é que ele foi instalado antes mesmo de as obras de

melhoria da rodovia serem concluídas. As obras ainda não foram concluídas, e o

pedágio já está funcionando. Há também algumas peculiaridades, como o posto de

pedágio que existe no perímetro urbano, em Piumhi. As pessoas que moram na

cidade e têm de transitar de um bairro para outro, se utilizam a rodovia, têm de pagar

pedágio. Isso encarece a produção, dificulta o trânsito das pessoas e viola até o

princípio constitucional da liberdade de ir e vir. Então, essa audiência pública será

importante para que possamos, de forma serena e ponderada, melhorar a situação da

Rodovia MG-050 e discutir em busca de maior equilíbrio na cobrança do pedágio. A

audiência pública realizada por comissões contribui muito na intermediação das
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negociações da comunidade com o poder público.

Exemplo da boa atuação das comissões foi o fato de, no semestre passado, a

Comissão de Assuntos Municipais, presidida pela Deputada Cecília Ferramenta, ter

abraçado a causa do Prefeito Humberto, de Belo Oriente, em face da necessidade da

instalação de uma comarca nessa cidade. Realizamos audiência pública em Belo

Oriente, com a presença do Prefeito, dos Vereadores, do Prefeito de Açucena e dos

Deputados José Henrique e Juninho Araújo, além de vários outros parlamentares.

Posteriormente, a Comissão intermediou uma reunião com o Presidente do Tribunal

de Justiça, nosso ilustre Desembargador Sérgio Resende. Já estamos colhendo

frutos concretos dessa intermediação e, é claro, da mobilização da cidade: o

Presidente do Tribunal já anunciou a disposição de instalar aquela comarca, tendo

solicitado ao Prefeito Humberto que procedesse às reformas para receber o fórum.

Essa é uma luta do pessoal de Belo Oriente há mais de 15 anos, desde a criação da

comarca. Essa é, pois, uma conquista importante e uma demonstração de que as

audiências públicas são fundamentais. A presença das comissões da Assembleia nos

Municípios e sua intermediação ajudam muito, sem dúvida alguma. Além disso, é um

momento que os Deputados têm para juntar forças, para defender uma causa,

independentemente de interesses partidários e pessoais. Vide o que aconteceu lá,

com a presença dos Deputados José Henrique e Juninho Araújo, deste Deputado e

das Deputadas Rosângela Reis e Cecília Ferramenta. Estávamos todos juntos em

prol de uma causa maior. Acreditamos que, no caso do pedágio da MG-050,

prevalecerá o interesse público, e haveremos de ajudar a resolver os problemas que

os Municípios estão enfrentando.

Outro bom exemplo que podemos citar é que, no semestre passado, a Comissão de

Assuntos Municipais, sob a Presidência da Deputada Cecília Ferramenta, esteve, por

solicitação dos Vereadores, na Câmara Municipal de Guanhães, tão bem presidida

pelo Vereador Demétrio Ayala, do PSDB, para discutir duas questões fundamentais.

Uma delas se refere ao problema dos produtores rurais, principalmente os produtores

do belíssimo queijo de minas da Serra do Cipó e do Serro, que estão tendo

dificuldades em relação à fiscalização excessiva do IMA e do IEF, numa visão muito

policialesca do Estado. Na oportunidade, discutimos também o problema dos
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motoristas de táxi, que estavam sendo proibidos pelo DER-MG de exercer sua

profissão. Assim que a Deputada Cecília Ferramenta retornou, solicitou audiência

com o Secretário Danilo de Castro. Neste semestre, com o retorno do trabalho

parlamentar, a Comissão, o DER-MG e as partes envolvidas, com a intermediação do

Secretário Danilo de Castro, discutirão o assunto, tentando apresentar uma solução

que proteja o direito ao trabalho dos motoristas de táxi, especialmente os do Leste de

Minas, onde seus veículos estão sendo apreendidos. Eles estão sendo proibidos de

trabalhar, com base em uma interpretação no mínimo equivocada do DER-MG.

Fizemos essa audiência e, neste semestre, vamos dar sequência, a fim de que

possamos apresentar soluções para os motoristas de táxi e também amenizar a

situação do pequeno produtor rural da região de Guanhães e do entorno dessa

importante região de Minas Gerais. A Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização, neste semestre, voltará àquela cidade para ajudar também o hospital

regional de Guanhães, que passa por dificuldades financeiras. Esse é outro problema

que o interior de Minas tem enfrentado, principalmente em relação aos hospitais

filantrópicos, mantidos pela sociedade civil, que não têm meramente dinheiro público,

que funcionam principalmente com a ajuda da sociedade. Eles estão vivendo

momentos difíceis para a sua manutenção. Vemos exemplo dessa realidade em

Guanhães e Coroaci, esta última tão bem governada pelo atual Prefeito. Ele assumiu

a administração no início do ano e encontrou o hospital, que está sem funcionar, com

uma dívida de quase R$2.000.000,00, precisando da ajuda, do socorro dos órgãos

públicos, dos governos federal e estadual. É preciso, pois, sem dúvida nenhuma,

ajudar esses Municípios a acharem uma solução para as questões do hospital, do

transporte de táxis e dos produtores rurais. Quero aqui, então, reforçar essas

questões.

A mobilização do Vereador de Piumhi, Liliu, já está surtindo efeito. Envolveremos

todas as cidades cortadas pela Rodovia MG-050 para, quem sabe, com o apoio dos

Deputados Rêmolo Aloise, Gustavo Valadares, André Quintão, Domingos Sávio,

enfim, de todos os Deputados das regiões Oeste e Noroeste de Minas Gerais,

amenizar a situação e apresentar uma solução para o pedágio da Rodovia MG-050.

Para encerrar o nosso pronunciamento aqui da tribuna, quero dizer a todos os que
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estão assistindo à TV Assembleia que estou bastante feliz por ter conseguido, nesta

semana, aprovar, Deputado Ademir Lucas, em 2º turno, o importante Projeto de Lei nº

742/2007, que estabelece diretrizes para a política de prevenção à epilepsia e de

assistência aos seus portadores no Estado de Minas Gerais. O projeto foi aprovado,

nesta semana, em 2º turno. Irá agora à sanção do Governador do Estado. Tenho

plena convicção de que, pela importância social desse projeto, o Governador vai

sancioná-lo na íntegra. Essa política prevê, entre outras diretrizes, o atendimento

clínico especializado em unidades do sistema público de saúde, cobrindo toda a

extensão territorial do Estado, e o fornecimento ininterrupto de medicação necessária

ao tratamento. Esse é um ponto crucial. As pessoas que sofrem de epilepsia, se

tiverem o tratamento adequado, se puderem fazer uso ininterruptamente da

medicação, terão uma vida normal, poderão ter uma vida social plena, trabalhando e

estudando. Então a política de assistência ao portador de epilepsia tem como diretriz

fundamental o fornecimento ininterrupto de medicação necessária ao tratamento.

Também prevê que o portador de epilepsia, quando for fazer exame, deverá ter

prioridade na coleta do sangue. Isso porque, em função dos medicamentos de que

faz uso, ele não pode ficar na fila por tempo indeterminado; tudo em função da sua

peculiaridade, da sua particularidade.

Outra diretriz importante prevista no projeto aprovado é o direito a acompanhante

na enfermaria, em tempo integral, para pacientes epilépticos submetidos a tratamento

cirúrgico. Mesmo sendo em uma enfermaria, o portador de epilepsia tem o direito de

ter um acompanhante.

Ainda outra é o direito de acompanhante especializado durante o pré-natal e o parto

para as portadoras de epilepsia. Também o desenvolvimento de sistema de

informação e acompanhamento dos portadores de epilepsia e a organização, acima

de tudo, de forma constante e permanente, de seminários, cursos, treinamentos,

capacitação dos profissionais da saúde para saberem lidar de forma hábil, carinhosa

e respeitosa com esses portadores. E também fazer ações educativas, tanto de

caráter eventual como permanente, para esclarecer a população e combater aquilo

que é, sem dúvida, o maior mal da humanidade, a pior doença que a humanidade

pode manifestar - pior do que qualquer tipo de doença, até do que a gripe suína.
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Enfim, combater a doença do preconceito, da discriminação. Fazer campanhas de

esclarecimentos à sociedade civil para o combate ao preconceito, para que as

pessoas compreendam, respeitem, ajudem, de forma solidária, os portadores de

epilepsia.

Estou muito satisfeito com a aprovação em 2º turno do projeto de lei que prevê

assistência aos portadores de epilepsia. E peço à sociedade civil, a todos os

envolvidos, aos que têm associações de defesa dos portadores de epilepsia, que

façam valer agora a lei no Estado de Minas Gerais, para protegermos essas pessoas,

que merecem todo o nosso respeito.

Para concluir, quero dizer que esse projeto, que foi à votação e consta como de

minha autoria, na verdade é um projeto de autoria original do ilustre Deputado

Adelmo Carneiro Leão, na legislatura passada. Como ele não estava aqui no início

desta legislatura, desarquivei o projeto. Assim, não posso deixar de render as minhas

homenagens ao ilustre médico, uma pessoa humana maravilhosa, o nosso colega

Deputado Adelmo Carneiro Leão, que, sem dúvida nenhuma, foi o grande mentor

intelectual na elaboração desse projeto de lei. O que é mais importante é que é uma

conquista da cidadania, do povo de Minas Gerais; mais um passo para proteger a

cidadania dos portadores de epilepsia no Estado.

Agradeço ao ilustre Deputado Ademir Lucas a compreensão quanto ao tempo e a

todos os telespectadores da TV Assembleia.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Padre João em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Weliton Prado. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o

Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço, Sr. Presidente, e, mais uma vez,

cumprimento a todos e a todas. Quero fazer uma análise sobre o Orçamento do

Estado, a sua evolução. De 2003 até agora, em quanto o Orçamento aumentou? Em

2003, ele estava em torno de R$17.000.000.000,00. O Orçamento previsto para o

próximo ano é de bem mais de R$40.000.000.000,00. Aumentou praticamente mais
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do que duas vezes. E, aí, pergunta-se: se o Orçamento mais que dobrou, então o

salário do servidor também mais que dobrou nesse período? O salário do policial

militar dobrou nesse período? O salário do policial civil dobrou? O salário do Agente

Penitenciário dobrou?

O salário dos técnicos administrativos da Polícia Civil dobrou? Os salários dos

professores dobraram? Os salários dos servidores na área da saúde dobraram? Na

área da Fazenda, dobraram? Não dobraram. Então, houve um aumento muito grande

do orçamento, mas infelizmente não houve distribuição justa desses recursos nem

investimentos, principalmente na área social.

Temos aqui dados do levantamento feito pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da

Receita Estadual de Minas Gerais - Sindifisco -, que está promovendo uma

campanha. (- Lê:) “Em Minas faltam recursos para investimentos sociais. Sobram

recursos para a mansão do Governador. Minas é muito grande para uma

administração tão pequena!”. Estão justamente reclamando das péssimas condições

de trabalho e de salários muito baixos. Esse material é do Sindifisco e diz: “O governo

de Minas fez cortes em investimentos sociais, cerca de R$450.000.000,00 por ano no

custeio para saúde, educação, moradia e segurança”. Então, qual foi o corte para o

custeio na saúde, na educação, na moradia, na segurança? Em torno de

R$450.000.000,00 por ano. Só o déficit na área da saúde é muito grande; são mais

de bilhões de reais, que o governo camufla, pois ele coloca gastos em outras áreas

dizendo que estão na área da saúde, o que não é verdade. Aliás, temos até

posicionamento e parecer do próprio Tribunal de Contas sobre isso.

Continuando: “Criou o maior arrocho salarial da história do funcionalismo público de

Minas Gerais. Com isso, piorou a qualidade do serviço público. Enquanto isso, as

despesas com pagamento da dívida e gastos com propaganda só crescem”. Se

analisarmos o que o governo gasta com propaganda, com divulgação, realmente é

muito dinheiro. Principalmente a Copasa e a Cemig, cujas altas tarifas cobradas nas

contas de água e luz no nosso Estado denunciamos. Só o ICMS da conta de luz no

Estado é de 42%. É o ICMS mais caro do Brasil.

Fala-se de um déficit zero, mas está aqui a prova: “Nos últimos anos a dívida do

Estado cresceu de R$14.000.000.000,00 para R$50.000.000.000,00, e o governo,
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agora, faz um empréstimo de mais R$1.000.000.000,00. O Centro Administrativo,

projeto pessoal do Governador, orçado em R$500.000.000,00 em 2006, já atingiu a

cifra de R$1.500.000.000,00”. O gasto foi praticamente três vezes maior que o valor

orçado, pois o valor era de R$500.000.000,00 em 2006. Já se gastou três vezes mais.

Sabem quanto é isso? Vamos supor que um prêmio da Mega-Sena acumulado pague

no máximo R$50.000.000,00. Dez vezes esse valor resulta em R$500.000.000,00, e

R$1.500.000.000,00 representa três vezes esse valor. Então, seriam 30 prêmios da

Mega-Sena acumulados só para a construção do novo centro administrativo. E vejam

a triste situação dos servidores do Estado. Tenho aqui diversos contracheques, por

exemplo, de um Assistente Técnico Educacional, 40 horas, com salário básico de

R$600,00. Tenho aqui outro contracheque de um Assistente Técnico de Educação

Básica, 30 horas, com vencimento básico de R$365,00. Menos do que um salário

mínimo. É verdade. Está aqui. Há servidor recebendo menos do que o salário mínimo

no Estado de Minas Gerais. Está aqui um grande número de contracheques.

Tenho aqui o contracheque de um Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, que

recebe, como vencimento básico, o valor de R$357,00, depois de 20 anos de trabalho

prestado ao Estado. Um outro recebe, como vencimento básico, o valor de R$367,00,

também na função de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas. Outro contracheque -

de Assistente Técnico de Educação Básica, com carga de trabalho de 30 horas -

registra o valor de R$334,00. Pasmem os senhores: também nesse último

contracheque o valor recebido é inferior a um salário mínimo. Os servidores

administrativos da Polícia Civil também recebem menos de um salário mínimo.

O Governador concedeu entrevista a todos os veículos de comunicação sobre

segurança pública e gestão integrada. Ele disse que a segurança de Minas Gerais

melhorou muito, que está às mil maravilhas, sem qualquer problema. Isso não é a

verdade. Há sérios problemas na área da segurança pública em nosso Estado.

Quando será aprovado o projeto que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública?

Hoje muito dinheiro é arrecadado com as taxas de segurança pública, mas esses

recursos não são destinados à segurança pública; são desviados para o caixa único,

o que faz com que o poder público municipal, com que os Prefeitos tenham de

custear o combustível das viaturas da Polícia Militar, tenham de fazer a manutenção
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desses veículos e precisem, até mesmo, comprar o papel higiênico, para que a

segurança não pare, embora esse custeio seja uma responsabilidade do Estado. Se o

Município não fizer contrato para manutenção das viaturas, de modo a ajudar as

forças de segurança das Polícias Civil e Militar, elas pararão de prestar o serviço.

A criação do Fundo Estadual de Segurança Pública é uma forma de garantir

autonomia e independência às forças de segurança. O Governador, ao enfrentar uma

manifestação, negou que os servidores administrativos ganhem menos de um salário

mínimo. Repetirei o que ele disse: “somos o Estado brasileiro que mais investe em

segurança pública”. Ele fez essa afirmativa. Estes contracheques são uma ilusão?

Não existem? Estes contracheques são provas, são documentos relativos aos valores

depositados na conta dos servidores. Não me refiro a um servidor, mas a servidores

de diversas categorias que recebem menos de um salário mínimo.

Recebi vários “e-mails” e cartas de servidores pedindo socorro. Lerei uma delas,

encaminhada ao Deputado Doutor Viana: “Eu, Basilides de Paula Menezes, ex-

MinasCaixa, venho solicitar-lhe socorro e, ao mesmo tempo, implorar a V. Exa. para

interceder junto ao Governador por uma revisão de nosso salário, e ao Secretário de

Educação, uma vez que se encontra defasado, o que é verificado em minha folha de

pagamento de julho de 95 até o presente mês”.

Ele relata o seguinte nesta carta enviada ao Deputado Doutor Viana, a cujo trabalho

ele se refere: “Em julho de 1995, foi extinta a vantagem pessoal. Porém, graças ao

seu trabalho e muito esforço por parte de V. Exa. e apoio de colegas da Assembleia

Legislativa, essa remuneração voltou a ser paga em junho de 2001. Portanto, foram

seis anos de muita angústia. Mesmo assim os interessados tiveram de abrir mão,

doar ao Estado os valores em atraso, ficando com altos prejuízos: ‘Antes um

passarinho na mão que dois voando’.” Consta aqui o salário básico de R$279,00.

Depois de outubro de 2005, passou a receber o provento básico de R$383,00, ainda

inferior a um salário mínimo. Esta carta foi enviada ao Deputado Doutor Viana, 1º-

Vice-Presidente desta Casa. Vários outros servidores vêm implorando socorro, pois

não têm condições sequer de pagar as contas de luz e água. Eles precisam contrair

empréstimos para pagar essas contas.

Em contrapartida, o Orçamento do Estado passou de R$17.000.000.000,00, em
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2003, para mais de R$40.000.000.000,00, segundo previsão para este ano. Não

serve como justificativa a falta de recursos. O governo tem muito dinheiro, mas falta

consciência e valorização dos servidores. Só com o Centro Administrativo, será gasto

o equivalente a cerca de 30 prêmios da Mega-Sena acumulados, ou seja, mais de

R$1.500.000.000,00. É muito dinheiro gasto para construir o Centro Administrativo.

Pasmem: só com cadeiras, carteiras, mesas, ou seja, com móveis para o Centro

Administrativo, o Governador gastará o equivalente a dois prêmios da Mega-Sena

acumulados. O processo licitatório é de R$100.000.000,00 para compra de móveis

para esse centro.

É muito dinheiro, mais do que suficiente para garantir uma valorização para os

servidores que estão na penúria, pedindo socorro porque estão sem condição de

sobreviver. Como um cidadão sobreviverá recebendo menos de um salário mínimo

como provento básico? Tenho aqui os contracheques para comprovar.

Solicitamos que o Governador coloque a mão na consciência. O governo, a

máquina administrativa, para cobrar, é muito boa. Cobra e com muita força. O

cidadão sabe muito bem disso. Se o cidadão atrasa o pagamento da conta de luz,

uma das mais caras do Brasil e uma das maiores do mundo, quando atrasa, e cortam

a energia. Não há piedade nem dó. O cidadão fica sem energia elétrica. Se o cidadão

atrasa a conta de água, o Estado corta a água. Se atrasou o IPVA ou parou na “blitz”,

o veículo é apreendido e imediatamente tem de pagar a multa. O Estado não facilita

para ninguém.

No nosso Estado, a carga tributária para microempresas e pequenas empresas é

muito elevada, maior do que em outros Estados da Federação. Aqui o ICMS do álcool

é de 25%, em Goiás é de 15% e, em São Paulo, de 12%. As microempresas, as

pequenas empresas e os cidadãos estão muito penalizados. Infelizmente, o governo

não olha o outro lado, não investe em projetos sociais nem garante valorização para

os servidores. Isso não acontece.

Os policiais civis, os militares, o Corpo de Bombeiros e os Agentes Penitenciários

tem o auxílio-periculosidade? Não tem, embora isso esteja previsto na Constituição

do Estado. Nos outros Estados eles recebem esse auxílio. Infelizmente, aqui em

Minas o governo não paga; no entanto essas profissões são realmente de risco.
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Segundo a Constituição do Estado, isso seria obrigação do Estado, que, infelizmente,

não cumpre a lei.

Infelizmente, o Estado, na hora de aumentar o valor da conta de luz, de água ou do

IPVA, faz cobrança. Nosso Estado é um dos poucos que cobra a taxa de

licenciamento de veículos. Nesse aspecto o Estado é muito bom, mas, na hora de

garantir investimentos na área social e valorizar o servidor, infelizmente não faz com

que isso aconteça.

Tenho provas de tudo o que eu estou falando. Tenho os documentos oficiais dos

servidores aqui, como a cópia do contracheque de um servidor público que recebe

salário de R$334,00, menos de um salário mínimo, caso do Sr. Oscar Eurípedes

Gomes da Silva, Assistente Técnico de Educação.

Na hora de o governo cobrar taxa de incêndio ao comércio e à indústria, ele cobra,

mas, na hora de garantir uma escada Magirus, por exemplo, para Uberaba,

Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora, Betim, Contagem, Divinópolis, infelizmente

não garante. Ele arrecada, mas não investe de novo.

Quanto ao desfibrilador cardíaco, vocês sabem que nas várias viaturas do Corpo de

Bombeiros, em grande parte das nossas cidades, nem sequer existe esse aparelho.

Se o cidadão se encontrar em situação em que precise do equipamento, morre,

porque o Corpo de Bombeiros não está equipado. No entanto, recebem-se muitos

recursos para isso, provenientes da taxa de incêndio cobrada ao comércio e à

indústria. Já questionamos a inconstitucionalidade dessa cobrança no STF, quando

conseguimos acabar com a taxa para as residências.

Gostaria de agradecer ao nobre Deputado Carlin Moura e dizer que a nossa luta

continuará com muita intensidade.

Finalizando, gostaríamos de destacar, mais uma vez, nossa felicidade, porque os

recursos da merenda escolar já estão chegando do governo federal a todas as

escolas do ensino médio. E parabenizo o Deputado Federal Elismar Prado. São mais

de R$623.000.000,00 de investimentos que beneficiarão 48 milhões de alunos.

Eis o nosso apelo ao governo do Estado: que olhe com mais carinho e faça justiça

aos servidores públicos do nosso Estado de todas as áreas: da educação,

professores, serviçais, policiais, auxiliares administrativos, enfim, servidores de todas
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as áreas. Há recursos. O que falta é vontade política. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.032/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.949/2008; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 3 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.005/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.440/2009; requerimento do Deputado Gilberto Abramo;

deferimento; votação do projeto, salvo emenda e destaque; aprovação; votação do

parágrafo único do art. 1º do projeto; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação

- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 954/2007; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.142/2009;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 898/2007; designação de

relator; emissão de parecer pelo relator; discurso do Deputado Rêmolo Aloise;

questões de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número

regimental para a continuação dos trabalhos; questão de ordem; encerramento da

discussão; questão de ordem - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

972/2007; questão de ordem; encerramento da discussão - Questão de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis
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Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Doutor

Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo

Magalhães - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 702, 742 e 1.976/2007, 2.396, 2.438, 2.549 e 2.936/2008, 2.966, 3.187,

3.269, 3.312, 3.367 e 3.443/2009, apreciados na extraordinária realizada ontem, à

noite.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.032/2008, do

Deputado Ruy Muniz, que dispõe sobre a concessão de nova placa, pelo Detran, ao

proprietário de veículo automotor que tiver placa clonada. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. As Comissões de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira opinam

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 2.032/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Segurança Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.949/2008, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 13.994, de 18/9/2001. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão

de Administração Pública. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.949/2008 na forma do

Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.005/2009, do Deputado Fábio Avelar,

que determina o cancelamento imediato, pelo Detran, da Carteira Nacional de

Habilitação - CNH - dos falecidos no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.005/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Transporte.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.440/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio

Preto o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade

do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de

Justiça. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que solicita a

votação destacada do parágrafo único do art. 1º do projeto. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Em votação, o projeto, salvo emenda e destaque. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o

parágrafo único do art. 1º do projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.440/2009 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 954/2007, do Deputado Vanderlei

Jangrossi, que institui a Semana de Conscientização da Fauna no âmbito do Estado.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Irani

Barbosa. Na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a

discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 954/2007 na forma do Substitutivo nº 1.

À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.142/2009, do Deputado Célio

Moreira, que institui a Semana de Combate à Pedofilia. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina pela
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aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Irani Barbosa. Na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos,

encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 898/2007, do Deputado Délio

Malheiros, que dispõe sobre a comercialização de lanches e bebidas em escolas no

Estado. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, a Presidência, nos

termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o

Deputado Ademir Lucas. Com a palavra, o Deputado Ademir Lucas, para emitir seu

parecer.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 898/2007

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

comercialização de lanches e bebidas em escolas no Estado.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, foi a matéria distribuída à

Comissão de Saúde, que perdeu o prazo para emitir parecer de 2º turno.

Incluído o projeto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art. 145 do

Regimento Interno, o Presidente da Assembleia designou este Deputado como relator

para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem como propósito regulamentar a comercialização de

lanches e bebidas em escolas das redes pública e privada do Estado. Para tanto,

proíbe a comercialização de produtos de alto índice calórico e baixo teor nutricional

nos estabelecimentos de ensino e estabelece que seja dada prioridade a alimentos

que sigam padrões de qualidade alimentar.

O assunto tratado pela proposição em questão é tema de diversas ações,

programas e projetos tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. A promoção

da alimentação saudável constitui um dos eixos da Política Nacional de Alimentação
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e Nutrição – PNAN – e está pautada pela concretização da garantia de acesso à

alimentação e à nutrição adequadas.

A escola tem sido considerada um espaço social adequado para a promoção de

hábitos saudáveis, por sua função formativa, que deveria abranger, além da

assimilação de conhecimento, o fortalecimento da auto estima, o desenvolvimento de

comportamentos construtivos e a integração na vida social.

A utilização do ambiente escolar como um espaço para a educação nutricional e a

promoção da alimentação saudável de crianças e jovens pode contribuir para a

formação de hábitos alimentares saudáveis durante o resto da vida e ajudar a

diminuir a ocorrência de doenças e males relacionados a práticas alimentares

incorretas, como obesidade, diabetes, câncer, doenças infecciosas e carências

nutricionais.

Em 8/5/2006, foi publicada a Portaria Interministerial nº 1.010, dos Ministérios da

Saúde e da Educação, que instituiu as diretrizes para a promoção da alimentação

saudável nas escolas de educação infantil, fundamental e de nível médio das redes

pública e privada, em âmbito nacional.

Em outubro de 2008, realizou-se nesta Casa o Ciclo de Debates “Alimentação

Escolar como Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional”, cujo documento final,

elaborado pela Comissão de Representação, recomenda ao Estado a implementação

das ações definidas no art. 5º da Portaria nº 1.010, de 2006. Uma dessas ações é a

restrição à oferta e à venda de alimentos com alto teor de gordura, gordura saturada,

gordura trans, açúcar livre e sal, bem como a disponibilização de mais opções de

alimentos e refeições saudáveis na escola.

Além do comércio de alimentos nas escolas, há ainda as cantinas escolares, que

oferecem refeições aos alunos. A Medida Provisória nº 455, de 28/1/2009, estabelece

em suas diretrizes o emprego da alimentação saudável e adequada na escola, o que

compreende o uso de alimentos variados e seguros, contribuindo para o crescimento

e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar.

Estabelece, ainda, a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede

pública de educação básica como dever do Estado.

Nessa perspectiva, os cardápios escolares devem ser adequados com a finalidade
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de desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares

saudáveis. É importante aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes

e verduras e estimular e auxiliar os serviços de alimentação das escolas na

divulgação de opções saudáveis e no desenvolvimento de estratégias que

possibilitem essas escolhas.

O projeto de lei em tela, tal como aprovado em 1º turno, na forma do Substitutivo nº

2, é anterior à Medida Provisória nº 455, de 2009, e não faz referência à merenda

escolar oferecida na rede pública de ensino, restringindo somente a comercialização

de alimentos não saudáveis no ambiente escolar. Dessa forma, sugerimos que o

termo “fornecimento” seja incorporado ao texto da proposição, a fim de incluir também

a merenda escolar oferecida pelas escolas no escopo de regulamentação da norma.

Outro ponto que enseja a apresentação de um substitutivo no 2º turno é que no

vencido do 1º turno há uma exemplificação dos produtos a serem restringidos.

Segundo a técnica legislativa, tratar o objeto da lei de forma integral não significa

detalhar determinados pontos que poderiam ser apropriadamente discriminados por

meio de regulamento.

Considerando que há uma variada gama desses produtos disponível no mercado,

os quais podem diferir em aspectos como origem, fabricante e composição básica,

seguramente a lista apresentada na proposição em estudo não contém todos os tipos

de alimentos nocivos à saúde dos escolares. Além disso, a indústria alimentícia está

sempre apresentando novos produtos, nem sempre saudáveis, para tentar atrair o

público em questão.

Não somos contrários à necessidade de especificar quais produtos devem ter o seu

fornecimento e a sua comercialização restringidos no âmbito escolar. Contudo,

parece-nos mais adequado que tal especificação seja feita mediante regulamento, a

fim de garantir maior detalhamento. Ademais, a disposição dessa relação de produtos

em regulamento facilitaria a fiscalização por parte dos órgãos responsáveis e a

atualização constante da listagem.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 898/2007, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a

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

sistema estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado à Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, o seguinte art. 3º-

A:

“Art. 3º-A – Os lanches e as bebidas fornecidos e comercializados nas escolas das

redes pública e privada do Estado serão preparados conforme padrões de qualidade

nutricional compatíveis com a promoção da saúde dos alunos e a prevenção da

obesidade infantil.

§ 1º – São vedados, nos estabelecimentos a que se refere o “caput” deste artigo, o

fornecimento e a comercialização de produtos e preparações com altos teores de

calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal ou com poucos nutrientes,

nos termos de regulamento.

§ 2º – O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator às

penalidades previstas na legislação sanitária.”.

Art. 2º – A alteração efetivada por esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a

data de sua publicação.

PROJETO DE LEI Nº 898/2007

(Redação do Vencido)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a

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

sistema estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescido à Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, o seguinte art. 3º-A:

“Art. 3º-A – A comercialização de lanches e bebidas nos estabelecimentos da rede

estadual pública e privada de ensino obedecerá a padrões de qualidade nutricional

indispensáveis à saúde dos alunos e à prevenção da obesidade infantil.

§ 1º – É vedada a comercialização, nos estabelecimentos a que se refere o ‘caput’

deste artigo, de produtos de baixo valor nutricional ou alto teor calórico, assim
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declarados em regulamento, entre eles:

I – frituras em geral;

II – pães e salgados com massa folhada;

III – biscoitos recheados;

IV – balas, pirulitos e gomas de mascar;

V – catchup, mostarda e maionese;

VI – bebidas artificiais;

VII – salgadinhos e pipocas industrializados;

VIII – alimentos apresuntados e embutidos, bem como produtos que possuem

gorduras trans e saturadas.

§ 2º – O descumprimento das disposições constantes deste artigo sujeita o infrator

às penalidades previstas na legislação sanitária.”.

Art. 2º – A alteração efetivada por esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a

data de sua publicação.

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Irani Barbosa. Na sua ausência, com a palavra, para discutir, o Deputado

Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise* - Sr. Presidente, diante da importância do Projeto nº

898/2007, inclusive pelo fato de o autor do projeto não se encontrar em Plenário, faço

questão de ordem durante minha discussão.

Questões de Ordem

O Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. está usando o que preceitua o Regimento,

sobre a necessidade da presença de 26 Deputados em Plenário para dar

prosseguimento à discussão desse projeto?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que desde o início dos

trabalhos havia quórum para a abertura da reunião, discussão e votação das matérias

constantes na pauta.

O Deputado Rêmolo Aloise - Esta é a interpretação de V. Exa.?

O Sr. Presidente - Sim.

O Deputado Rêmolo Aloise - Eu contesto. Não existe no Regimento o que V. Exa.

está dizendo.



____________________________________________________________________________
307

O Sr. Presidente - A Presidência informa que a lista de comparecimento registra a

existência de número regimental para votação.

O Deputado Ademir Lucas - Com todo respeito ao ilustre Deputado Rêmolo Aloise,

sua observação não procede. Por meio da verificação de votação, seria possível

apurar a existência ou não de quórum. A reunião vem transcorrendo de forma

legítima, com quórum qualificado. Não houve questionamento em nenhuma das

votações. Não há dúvida quanto a isso. Então, gostaria que V. Exa. desse

prosseguimento à pauta e que colocasse em discussão o projeto ao qual demos

parecer. Se o Deputado Rêmolo Aloise achar conveniente, que peça a verificação, e

então V. Exa. certamente recomporá o quórum, caso não seja suficiente, ou

prosseguirá com a reunião. Acho procedente, democrático, regimental, mas o

momento tem de ser adequado. Acho que este não é o momento adequado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Ademir Lucas que o projeto

está em discussão. O Deputado Rêmolo Aloise pediu para discutir. A matéria

continua em discussão.

O Deputado Rêmolo Aloise - Diante das brilhantes palavras do nobre relator

nomeado em Plenário, Deputado Ademir Lucas, concordo com V. Exa. em antecipar

a verificação, uma vez que estamos em discussão. O Regimento determina

claramente que, para discussão, são necessários 26 Deputados. Se, no início da

reunião, havia 40 ou 77 é uma questão. Agora, o que se está discutindo e o que o

Presidente colocou na pauta é a presença de 26 Deputados. Não estou questionando

nem obstruindo. Acho que o projeto é muito importante. É lamentável que seu autor

não se encontre em Plenário para aprofundarmos um pouco mais essa discussão.

Como o Presidente entende que existe número para a discussão, persisto na

indagação a respeito de se o Regimento permite discussão com menos de 26

Deputados. Se o Presidente entender que tem autorização para definir minha questão

de ordem, acato sua decisão, mas não posso concordar inteiramente com as palavras

do relator Ademir Lucas. Concordo quando afirma que os trabalhos estão em perfeita

ordem, mas regimentalmente V. Exa. não está acatando os preceitos regimentais

desta Casa, nobre Ademir.

O Sr. Presidente - A Presidência, verificando que alguns Deputados se retiraram do
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Plenário, vai determinar seja feita a chamada para recomposição do número

regimental.

O Deputado Ademir Lucas - É justamente o que eu queria dizer. Só se pode aferir a

existência de quórum ou não por meio da chamada.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos. Continua em discussão o projeto.

Questão de Ordem

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - O projeto continua em discussão e a palavra está com V.Exa.

O Deputado Rêmolo Aloise - Não comecei a discutir.

O Sr. Presidente - O tempo de V.Exa. para discutir o projeto já está correndo. A

chamada para a recomposição de quórum foi realizada dentro desse prazo.

O Deputado Rêmolo Aloise - O senhor vai fazer a verificação de quórum dentro do

meu tempo? Onde está isso no Regimento?

O Sr. Presidente - O art. 163 do Regimento Interno estabelece o seguinte: “Os

apartes e as questões de ordem consentidos pelo orador e os incidentes por ele

suscitados serão computados no prazo de que dispuser para seu pronunciamento”.

O Deputado Rêmolo Aloise - Aparte e questão de ordem não são questão de

discussão, Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, muito obrigado pela sua gentileza. Não

há 26 Deputados em Plenário. V. Exa. pode contar. Quanto aos Deputados em

Comissão, peço a V. Exa.,...

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado que a chamada para recomposição de

quórum acabou de ser feita e a ela responderam 27 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação da discussão.

O Deputado Rêmolo Aloise - O senhor está contando os Deputados que estão no
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Salão Vermelho e na cantina? Esse é o procedimento de V. Exa.?

O Sr. Presidente - Só em Plenário, Deputado.

O Deputado Rêmolo Aloise - Como?

O Sr. Presidente - Só em Plenário.

O Deputado Rêmolo Aloise - Vamos contar? Um, com você; dois, com o Deputado

Hely Tarqüínio; três, com o Deputado Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Deputado Rêmolo Aloise, como V. Exa. é um Deputado

experiente, sabe que os Deputados entram e saem do Plenário constantemente.

Então, se tivermos que fazer uma chamada a cada momento, teremos de fechar as

portas do Plenário para evitar a saída de Deputados.

O Deputado Rêmolo Aloise - Fechar as portas do Plenário é uma opção que V. Exa.

tem.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 972/2007, dos

Deputados Fahim Sawan e Eros Biondini, que institui procedimentos para a

identificação do recém-nascido e de sua mãe nos hospitais e nas maternidades do

Estado. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido

em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta.

Questão de Ordem

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, antes de entrar na discussão do

Projeto de Lei nº 972, gostaria de saber se já se encerrou a discussão do Projeto de

Lei nº 898.

O Sr. Presidente - A discussão do Projeto de Lei nº 898/2007 já foi encerrada e,

portanto, é matéria vencida.

O Deputado Rêmolo Aloise - Gostaria que constasse em ata o meu

pronunciamento, visto que ela é publicada no “Diário do Legislativo”.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Rêmolo Aloise. Em

discussão, o Projeto de Lei nº 972/2007. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Irani Barbosa. Na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a

discussão.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Ilustre Presidente, Deputado José Henrique, utilizo-me
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deste microfone para trazer notícia a este Plenário de uma grande conquista dos

moradores da cidade de Belo Oriente. Hoje pela manhã, recebi a notícia de que o

Desembargador Sérgio Rezende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, comunicou ao ilustre Prefeito de Belo Oriente, Dr. Humberto, a decisão

do Tribunal de instalar a Comarca de Belo Oriente. Foi determinado que sejam feitas

as reformas no prédio onde será a sede da Comarca, o Fórum de Belo Oriente. Essa

é uma luta antiga dos moradores de Belo Oriente, que, agora, torna-se realidade.

Quero agradecer ao Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio

Resende, que vem colocando em prática aquilo que prometeu assim que assumiu a

Presidência do Tribunal: marcar sua gestão com a valorização das Comarcas. Ele

suspendeu a construção da nova sede do Tribunal de Justiça com o compromisso de

que iria investir nas Comarcas, dando condições de trabalho aos Juízes, aos

jurisdicionados e advogados. Ao determinar a instalação da Comarca de Belo

Oriente, o Desembargador Sérgio Resende torna realidade esse compromisso. Quero

cumprimentar o Prefeito de Belo Oriente, Dr. Humberto, que, desde a primeira hora

como Prefeito, lutou muito. Em janeiro deste ano, o Prefeito, juntamente com todos os

Vereadores da Câmara Municipal, veio ao Tribunal e levantou a bandeira da

necessidade da construção da Comarca. Quero cumprimentar e agradecer aos

Vereadores da cidade, que sempre estiveram ao lado do Prefeito Humberto, bem

como à Deputada Cecília Ferramenta, que esteve conosco nessa batalha. Quero

agradecer-lhe, Deputado José Henrique, por comparecer à audiência. Em todas as

oportunidades, V. Exa. esteve presente, cumprindo um papel decisivo para essa

conquista. Quero cumprimentar e agradecer à Deputada Rosângela Reis, que

também, desde a primeira hora, esteve presente nessa luta, bem como o Deputado

Juninho Araújo, que também nos ajudou muito, para que tornássemos realidade esse

pleito do povo de Belo Oriente. Estou feliz. Eu, que sou um Deputado bem votado na

cidade de Belo Oriente, fico realmente feliz por ter conseguido, com nossos colegas,

com aqueles que sabem da importância disso, a instalação dessa Comarca. Há 15

anos, esperamos por isso. Sabemos que isso vai melhorar muito, vai facilitar muito a

vida dos trabalhadores de Belo Oriente, dos advogados e dos Juízes. O importante é

uma justiça próxima, rápida, facilitada. Com isso, se constrói a verdadeira cidadania.
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Fica aqui o nosso registro de agradecimento. Esperamos estar juntos na inauguração

dessa tão sonhada comarca da cidade de Belo Oriente. Desejo felicidades ao povo

de Belo Oriente.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

também de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/6/2009

Às 14 horas, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,

declara aberta a reunião, dá por aprovada a ata da reunião anterior e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública,

denúncia de irregularidades nas transferências de policiais militares do Estado e

comunica o recebimento de ofício do Sr. Gilberto Cabral Costa, Coronel PM Chefe do

Estado-Maior, justificando a ausência do Cel. PM Nilo Sérgio da Silva, Comandante

da 1ª Região da Polícia Militar, convocado para esta audiência. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Rodrigo Filgueira de Oliveira,

Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias

de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário - CAO-DH -; Cel.

Domingos Sávio de Mendonça, Assessor Jurídico da Associação dos Servidores do

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - Ascobom -; a Sra.

Renata Alessandra de Abreu e Silva, Advogada da Ascobom; e o Subtenente Luiz

Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e Bombeiro

Militar do Estado de Minas Gerais - Aspra -, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do
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requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2009

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Eros Biondini e Antônio Carlos Arantes, 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 Carlos Gomes, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão.

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 3.291/2009 (relator:

Deputado Tenente Lúcio), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.949, 4.013,

4.064 e 4.107/2009. 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 Gláucia Brandão e dos

Deputados Carlos Gomes e Getúlio Neiva, em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública conjunta com a Comissão de Cultura para debater os circuitos

turísticos do Vale do Jequitinhonha relacionados à produção e comercialização de

cachaça e artesanato, ao ecoturismo e a eventos culturais; e dos Deputados Tenente

Lúcio, Carlos Gomes e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja realizada
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reunião de audiência pública para debater questões relacionadas à produção de café

no Estado, em especial as dificuldades enfrentadas pelos produtores em relação à

legislação ambiental vigente. 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, 15 de julho de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2009

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Djalma Diniz e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Irani Barbosa, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos Srs. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor dos Correios em Minas Gerais;

Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado

(substituto); Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo

Horizonte; e Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (2/7/2009); da Diretoria

Regional dos Correios em Minas Gerais (3/7/2009). 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 551/2007 (relator: Deputado

Adalclever Lopes); 1.432/2007, 2.480/2008, 3.001, 3.051/2009 (relator: Deputado

Djalma Diniz); 2.478/2008, 3.050/2009 (relator: Deputado Irani Barbosa); 3.070,

3.366/2009 (relator: Deputado Gustavo Valadares); e 3.109/2009 (relator: Deputado
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Rêmolo Aloise), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.076 a 4.081, 4.093 e

4.136/2009. 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 Juninho Araújo em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Conselheiro

Lafaiete para discutir o atual estágio das obras do Viaduto Vila Rica, bem como o

estado em que se encontra a BR-040 e os estudos e projetos para a duplicação

dessa rodovia; e Gil Pereira em que solicita seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido de providências para que autorize, por meio da Secretaria de Estado

de Transportes e Obras Públicas e do Departamento de Estradas de Rodagem, a

pavimentação da estrada que liga os Municípios de Montes Claros e Januária,

partindo do Distrito de Nova Esperança e ligando os Distritos de Miralta, Cachoeira de

Miralta, Vila Nova de Minas e Samambaia ao entroncamento chamada Estrada da

Produção. Após acordado entre os membros, a Presidência comunica que fica fixado

o novo horário das reuniões ordinárias da Comissão para as quartas-feiras, às

14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Gilberto Abramo.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Célio Moreira e Ronaldo Magalhães, 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 Célio Moreira,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de correspondência do Vereador Athos Mameluque Mota, Presidente da
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Câmara Municipal de Montes Claros, publicada no “Diário do Legislativo”, em

20/6/2009. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, em que solicita a realização de

audiência pública no Município de Itabira para discutir a situação dos moradores da

Vila Paciência, devido à proximidade de uma mina da Vale. A Presidência recebe

requerimento do Deputado Antônio Júlio, em que solicita a realização de audiência

pública para discutir questões relacionadas à remuneração da tarifa de energia

elétrica no horário de ponta e à responsabilidade por investimentos em sistemas de

distribuição de energia nos Municípios mineiros, o qual será apreciado

oportunamente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Rêmolo Aloise - Tiago Ulisses.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão

e Maria Tereza Lara (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação da

Liderança do PT) e o Deputado Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,

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

Vanderlei Jangrossi, dispensa a leitura da ata da reunião 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. Neste momento, registra-se a presença do

Deputado Getúlio Neiva. 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 2.435/2008 (relator: Deputado Vanderlei

Jangrossi), 3.209/2009 (relator: Deputado Juninho Araújo), 3.350/2009 (relatora:
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Deputada Gláucia Brandão) e 3.396/2009 (relator: Deputado Paulo Guedes), que

receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva - Dimas Fabiano.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO

DAS PENAS NO ESTADO, EM 9/7/2009

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Vanderlei Miranda e Wander Borges, 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 Vanderlei Miranda, dispensa

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

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

discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de

Atendimento às Medidas Socioeducativas, e Joaquim Alves de Andrade,

Desembargador do Tribunal de Justiça, publicados no “Diário do Legislativo” de

20/6/2009; ofício da Sra. Paula Regina Fonte Boa Pinto, Coordenadora de Política

Prisional em exercício, encaminhando o 2º Relatório do Grupo de Atuação

Estratégica Permanente em Defesa da População Carcerária - Gaep - e CD

produzido pela Associação dos Defensores Públicos em Minas Gerais - Adep -; e

ofícios da Sra. Marlene Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário

(2), em que encaminha anteprojeto para alteração da Lei nº 14.625, de 30/7/2003, e

dá ciência de visitas de inspeção a serem realizadas em instituições prisionais pelo

órgão de que é titular. 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 Vanderlei Miranda em que solicita

seja o prazo de funcionamento desta Comissão prorrogado por 30 dias. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2009.

João Leite, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 15h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Domingos Sávio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião 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 endividamento dos

produtores de milho, devido ao alto custo de produção e ao baixo preço de

comercialização do produto. Comunica, ainda, o recebimento de ofício do Sr. Evandro

Oliveira Neiva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, informando que o Sr. Gilman Viana Rodrigues, titular dessa Pasta,

será representado nesta reunião pelo Sr. Wilson Rosa, Coordenador Técnico

Estadual de Culturas da Emater-MG. O Presidente acusa o recebimento do Projeto

de Lei nº 1.976/2009, no 2º turno, para o qual designa como relator o Deputado Chico

Uejo. 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 do Projeto de Lei nº

1.976/2009 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Chico

Uejo). 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 4.160/2009. 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 Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo e Antônio Carlos
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Arantes, em que solicitam seja realizada audiência pública para apresentação de

nova tecnologia do tipo UHT, usada no empacotamento de leite, similar à da Tetra

Pak; Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja ouvido nesta reunião o Sr.

Leonardo dos Reis Medeiros, Presidente da Casmil e do Sindicato dos Produtores

Rurais de Passos; Antônio Carlos Arantes, Vanderlei Jangrossi e Domingos Sávio (3),

em que solicitam seja encaminhado ao Ministro da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento pedido de providências com vistas à implementação de política de

preços mínimos de grãos e à indexação desses preços a planilhas oficiais de custos

de produção elaboradas e periodicamente atualizadas pela Embrapa; seja

encaminhado à Diretoria de Crédito Rural do Banco do Brasil pedido de providências

com vistas à implementação de mecanismos que assegurem o acesso dos

produtores rurais a linhas de crédito para financiar a compra de animais; e seja

encaminhado ao Superintendente do Banco do Brasil em Minas Gerais pedido de

providências com vistas à renegociação de dívidas dos produtores de milho do

Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Wilson

Rosa; Carlos Geovane Rodrigues Queiroz, Gerente do Mercado de Agronegócios do

Banco do Brasil, representando o Sr. Tércio Luiz Tavares Pascoal, Superintendente

do Banco do Brasil no Estado; Pierre Santos Vilela, Coordenador da Assessoria

Técnica da Faemg, representando o Sr. Roberto Simões, Presidente dessa entidade;

José Antônio de Moraes, Presidente da Cooperativa Agropecuária de Bom Jesus da

Penha - Cooperpenha -, e Leonardo dos Reis Medeiros, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Antônio Carlos

Arantes e Chico Uejo, autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas

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

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

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 23h29min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca, Gil Pereira e Luiz Humberto Carneiro (substituindo o

Deputado Irani Barbosa, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rêmolo Aloise, Arlen

Santiago, Adalclever Lopes, Gilberto Abramo e Vanderlei Jangrossi. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

atendendo a requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, procede à leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.771/2008 (relator: Deputado Fábio Avelar), na forma do vencido no 1º turno com as

Emendas de nºs 1 a 9, com voto contrário do Deputado Sávio Souza Cruz. Cumprida

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

desconvoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,

amanhã, 15/7, às 9h30min, convoca-os para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz - Gil Pereira.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2009

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a audiência pública para debater a implantação do

Microempreendedor Individual - Mei -, regulamentado pela Lei Complementar Federal

nº 128, de 2008, bem como as perspectivas de desenvolvimento desse setor. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Barroso

Pimentel, Ministro de Estado da Previdência Social; Carlos Meles, Deputado Federal;

João Bitar, Deputado Federal; Edson Lupatini Júnior, Secretário de Comércio e

Serviço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Anderson

Costa Cabido, Prefeito Municipal de Congonhas; Roberto Simões, Presidente do

Conselho Deliberativo do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas

Gerais - Sebrae-MG -; Olival Gonzaga de Resende, Presidente do Conselho das

Micro e Pequenas Empresas da Associação Comercial de Minas; Eduardo Heleno

Valadares de Abreu, Presidente do Sindicato dos Escritórios de Contabilidade,

Auditoria e Perícias Contábeis do Estado de Minas Gerais - Sinescontabil; Belchior

Gonçalves da Silva, Diretor da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Betim, e a Sra. Vânia Vieira, Chefe de Departamento da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico de Caratinga, representando o Prefeito, João Bosco

Pessini Gonçalves, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Carlos Gomes, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar - Eros Biondini.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2009

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Lafayette de Andrada (substituindo este ao Deputado Fahim
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Sawan, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Presidente e Diretor

de Saúde do Ipsemg, em resposta ao Ofício nº 1.491/2009 desta Comissão, que

encaminhou requerimento dos Deputados Carlos Mosconi, Fahim Sawan e Doutor

Rinaldo, em que presta informações sobre a assistência à saúde prestada por esse

instituto no Município de Passos; e de ofício da Sra. Eunice Maria Mendes,

Presidente da Câmara Municipal de Araguari, publicado no “Diário do Legislativo” em

11/7/2009, em que solicita, em nome dessa Casa, seja realizada nessa Câmara

audiência pública da Comissão de Saúde para tratar da situação do Hospital

Municipal, que não está funcionando. 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 na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1 apresentada, no 2º

turno, ao Projeto de Lei nº 972/2007 (relator: Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.162, 4.167 e 4.183/2009.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.009, 3.121, 3.246 e

3.271/2009. 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 Carlos Mosconi e Adelmo

Carneiro Leão em que solicitam audiência pública desta Comisssão para debater a

evolução da epidemia da influenza A (H1N1), ou gripe suína, no País e especialmente

em Minas Gerais, bem como o controle da doença; e Doutor Rinaldo, Ana Maria
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Resende e Carlos Pimenta, em que solicitam seja realizada visita desta Comissão ao

Governador do Estado, para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 31, de 2007,

que amplia a licença maternidade da servidora gestante para 180 dias, sem prejuízo

da remuneração. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/7/2009

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina discutir e votar proposições da Comissão e a

debater, em audiência pública, as relações entre o Samu e o Corpo de Bombeiros

Militar de Minas Gerais, no que concerne ao atendimento de pacientes por meio de

seus serviços de urgência. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado

Domingos Sávio. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

Maria Sílvia Mascarenhas Martins de Lucena, Coordenadora do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência - Samu; Rasível dos Reis Santos, Coordenador

Estadual do Samu, representando o Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva,

Secretário de Estado de Saúde; Susana Maria Moreira Rates, Secretária Adjunta

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, representando o Secretário, Sr. Marcelo

Gouvêa Teixeira; Cel. BM Alexandre Marcelo Costa Oliveira, Diretor de Assuntos

Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais,

representando o Comandante-Geral, Cel. BM Gilvam Almeida Sá; Ten. Cel. Jediael

Alves Costa, Chefe da 3ª Seção do Estado-Maior, que são convidados a tomar
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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. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Domingos

Sávio.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 15/7/2009

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz, Deiró Marra e Carlin Moura, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Deiró

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” em 11/7/2009: dos Srs. Dilceu Dal Bosco,

Deputado Estadual e 1º-Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do

Estado de Mato Grosso, e Robínson Correa Gontijo, Diretor Regional do Serviço

Social do Comércio em Minas Gerais. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 3.308/2009 (Deputado Deiró Marra), em turno único, 3.128/2009 (Deputada

Gláucia Brandão), 3.202/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.229/2009

(Deputado Ruy Muniz), em 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado parecer pela
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aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.040/2009, na forma do Substitutivo nº 1

da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Deiró

Marra). 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 3.330 e 3.376/2009 (relator: Deputado Deiró Marra), que receberam parecer por

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

Requerimentos nºs 4.148, 4.151, 4.191 e 4.209/2009. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Elmiro Nascimento, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,

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

Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais designou

como relator o Deputado Walter Tosta: Projetos de Lei nºs 3.446, 3.447, 3.451, 3.453

a 3.455, 3.457, 3.459, 3.460, 3.463, 3.467, 3.468 e 3.471 a 3.473/2009. 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 4.205/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Rosângela Reis em que
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solicita seja realizada audiência pública em Santana do Paraíso para debater a

possibilidade da instalação de uma agência do INSS nesse Município. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2009.

Padre João, Presidente - Carlos Gomes.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 15/7/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

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

Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião 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.

Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo,

publicado no “Diário do Legislativo” de 11/7/2009. 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 4.166/2009. 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 Cecília

Ferramenta e do Deputado Carlin Moura (8) em que requerem sejam formulados

apelos ao Secretário de Transportes, solicitando a realização de obras de melhoria e

reformas de infraestrutura do aeroporto do Município de Guanhães, e intercessão

junto ao Governador, visando a recomposição salarial dos servidores administrativos,

ativos e aposentados, do DER/MG; ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho

da 3ª Região, solicitando a manutenção da Vara do Trabalho na Comarca de
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Guanhães; ao Ministro do Desenvolvimento Social e ao Delegado Federal do

Ministério de Desenvolvimento Agrário, solicitando reforço e ampliação das políticas

públicas dessa pasta no Município de Guanhães e região; em que requerem sejam

agendadas audiências com o Secretário de Saúde, destinada a discutir os problemas

relacionados ao funcionamento do Hospital Regional Imaculada Conceição, do

Município de Guanhães, e com o Secretário de Transportes, destinada a discutir os

problemas relacionados à implementação do Decreto nº 44.035, de 2005, na região

de Guanhães, no que se refere à regularização do transporte intermunicipal de

passageiros realizado por taxistas; e solicitam seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Política Agropecuária, com o objetivo de discutir a implementação da

Lei nº 14.185, de 2002, que dispõe sobre o processo de produção do queijo minas

artesanal, com os convidados que menciona; Adelmo Carneiro Leão, em que requer

seja realizada audiência pública para debater o repasse de recursos dos Municípios

mineiros para os entes públicos estaduais e federais; e Ademir Lucas, em que requer

seja enviado ofício ao Secretário de Transportes, solicitando cópia de convênio

celebrado entre essa Secretaria e a Prefeitura de Contagem para recapeamento

asfáltico de vias públicas nesse Município. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Wander Borges.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Duarte Bechir. Estão presentes também os Deputados Almir Paraca e

Domingos Sávio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André

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

Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apresentar e debater, em audiência pública, o
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Projeto Casa da Cidadania, desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado, em

parceria com associações e lideranças comunitárias e com o Programa Polos de

Cidadania, da UFMG. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado; Hélio da Gama,

Defensor Público; Antônio Afonso Fernandes Filho, Presidente e Coordenador-Geral

da Central Única das Favelas - Cufa-BH -; Júlio César Alves, Presidente da Rede

Favela da Periferia de Belo Horizonte e Região; Antônio Eduardo Silva Nicácio,

Coordenador do Programa Polos de Cidadania, da UFMG, representando a Sra.

Miracy Barbosa de Souza Gustin, Coordenadora do mesmo Programa; e a Sra. Sílvia

Helena Rocha Rabelo, Secretária de Direito e Cidadania de Belo Horizonte,

representando o Sr. Mário Assad Júnior, Secretário de Assuntos Institucionais do

mesmo Município, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Almir Paraca, 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 André

Quintão (3), em que solicita seja realizada reunião de audiência pública em Teófilo

Otôni para debater as perspectivas das políticas públicas para a juventude; seja

realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social para debater a normatização dos serviços prestados

pelos “call-centers”; e seja realizada reunião de audiência pública em comemoração

do Dia do Nutricionista; André Quintão e Carlin Moura (3), em que solicitam seja

encaminhada ao Presidente do STJ manifestação de repúdio à decisão dessa Corte

que absolveu réus de crimes de exploração sexual alegando que as crianças e

adolescentes envolvidas no caso eram reconhecidamente prostitutas; seja

encaminhado aos Senadores por Minas Gerais pedido para que se posicionem

contrariamente à Proposta de Emenda Constitucional nº 20/99; e seja encaminhado

aos Deputados Federais e Senadores por Minas Gerais pedido para que se
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posicionem favoravelmente à Proposta de Emenda Constitucional nº 327/2009, do

Deputado Federal Valtemir Pereira, que transfere para a Justiça do Trabalho a

competência da Justiça Federal de processar e julgar crimes contra a organização do

trabalho, enviando-se também anteprojeto de lei sobre a competência penal

trabalhista, do Desembargador Antônio Álvares da Silva, e cópia das notas

taquigráficas da reunião extraordinária desta Comissão em 10/7/2009. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2009

Às 20h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Rômulo Veneroso (substituindo o Deputado Juarez

Távora, por indicação do BPS) e João Leite (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada, por indicação do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Suspende-se a reunião. Às 21h25min são reabertos os

trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Adelmo Carneiro Leão, Juarez

Távora e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão presentes

também os Deputados Alencar da Silveira Jr., Antônio Genaro e Getúlio Neiva.

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 3.035/2009 na forma do Substitutivo nº 3 (relator: Deputado Adelmo Carneiro

Leão). Os Projetos de Lei nºs 2.949/2008 e 2.984, 3.163, 3.187, 3.210, 3.367, 3.440 e
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3.442/2009 são retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão por

não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para as reuniões extraordinárias do dia 17/7, às 10, 14 e 20 horas, para

apreciação dos projetos de lei constantes da pauta desta reunião e discutir e votar

proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Célio Moreira.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2009

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gilberto Abramo,

Lafayette de Andrada e Vanderlei Jangrossi (substituindo este ao Deputado Dimas

Fabiano, por indicação da Liderança do PP), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gilberto Abramo, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei

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

é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e a votar pareceres em fase de redação final. Suspende-

se a reunião. Reabertos os trabalhos, às 10h36min, com a presença dos Deputados

Ademir Lucas, Dimas Fabiano, Gilberto Abramo, Lafayette de Andrada e Gil Pereira,

o Presidente, Deputado Gilberto Abramo, acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

1.432/2007, 2.478 e 2.480/2008, 3.337/2009 (Deputado Lafayette de Andrada); e

3.001, 3.344 e 3.392/2009 (Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

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

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.337/2009 (relator: Deputado

Lafayette de Andrada). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.432/2007, 2.478 e
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2.480/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 3.001, 3.344 e 3.392/2009

(relator: Deputado Ademir Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária

prevista para hoje, às 14h30min, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2009

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, 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

discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura

(17/7/2009) e Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do CAO-MA (18/7/2009).

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

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada visita

ao Parque Estadual do Sumidouro, em Pedro Leopoldo, para averiguar as condições

do dique construído em 1991, cujo processo de demolição está tramitando na Justiça,

e a realização de reunião de audiência pública, na Câmara Municipal, para debater o

assunto com autoridades locais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.
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Fábio Avelar, Presidente - Adalclever Lopes - Irani Barbosa - Adelmo Carneiro Leão

- Dimas Fabiano.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Irani Barbosa, Adalclever Lopes, Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado

Almir Paraca, por indicação da Liderança do PT) e Dimas Fabiano (substituindo o

Deputado Gil Pereira, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Rêmolo Aloise,

Gilberto Abramo, Jayro Lessa, Luiz Humberto Carneiro e Neider Moreira. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

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

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

apreciação do Plenário. O Presidente avoca a si a relatoria do Projeto de Lei nº

2.771/2008 e, em seguida, determina a distribuição em avulso do parecer que concluí

pela aprovação das Emendas nºs 16, 17 e 18, e das Subemendas nºs 1 às Emendas

nºs 10, 12 e 14, e pela rejeição das Emendas nºs 5, 6, 7, 11, 13 e 15, no 2º turno.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, dia

6/8/2009, às 10 horas, para apreciação do parecer sobre as emendas apresentadas

ao Projeto de Lei nº 2.771/2008, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Humberto

Carneiro - Irani Barbosa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.323/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o Projeto de Lei nº 3.323/2009 “acrescenta

inciso ao art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de

Incentivo ao Desenvolvimento - Findes”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/5/2009, foi o projeto encaminhado à

Comissão de Constituição e Justiça e a esta Comissão.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora vem a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro-orçamentários, conforme normas regimentais.

Fundamentação

A proposição em exame visa acrescentar inciso ao art. 6º da Lei nº 15.981, de

2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, instituindo a

exigência de contrapartida do beneficiário de financiamentos concedidos pelo BDMG

com vistas à manutenção do nível de emprego, nos termos de regulamento.

De acordo com o autor, essa medida é importante para se enfrentar o impacto da

crise econômica mundial no mercado de trabalho. A opção por inserir a exigência da

referida contrapartida no texto da lei que dispõe sobre o Findes é justificada pelo fato

de se tratar de um fundo de fomento controlado pelo BDMG, voltado para o

financiamento de projetos de grandes empreendimentos, que concentram um número

expressivo de empregados.

A iniciativa é de grande relevância, tendo em vista a crise financeira que afetou a

economia mundial, com impacto negativo sobre o mercado de trabalho. A busca de

instrumentos para se assegurar a manutenção do nível de emprego é uma

preocupação global, e, entre eles, destaca-se a exigência de contrapartidas para a

concessão de crédito público a empresas privadas.

O BDMG desempenha o papel de agente financeiro de inúmeros fundos estaduais

e deve respeitar as condições, os prazos e os objetivos estabelecidos nas leis que os

instituíram.
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Nosso Estado oferece crédito subsidiado para que empreendimentos privados

tenham sua sustentabilidade assegurada, contemplando-se a justiça social e o

interesse coletivo, especialmente em um cenário de retração econômica mundial.

Assim, a Comissão de Constituição e Justiça, que nos precedeu, entendeu ser

possível impor uma contrapartida com vistas à manutenção do nível de emprego nas

empresas privadas beneficiadas com recursos estatais, especificamente no caso do

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, sem que isso estabeleça uma

nova hipótese de estabilidade no emprego, violando a competência legislativa

privativa da União para tratar de direito do trabalho. O projeto em tela, na verdade,

impõe a condição de que as empresas, durante o prazo de vigência do financiamento,

preservem os postos de trabalho existentes à época da celebração do contrato, ou

seja, elas poderão efetuar demissões, desde que os postos de trabalho sejam

novamente preenchidos. Assim, a proposta se restringe às relações entre o Fundo, o

BDMG e as empresas privadas, estando fora do campo normativo da União.

Com essa medida, valoriza-se o trabalho e mantém-se o nível de emprego, pois,

em situações de crise cuja extensão não esteja claramente definida, a regulação da

ordem econômica deve se dar através de instrumentos mais dinâmicos, que possam

ser adaptados às transformações constantes do cenário político-econômico.

Assim, a regulamentação dos aspectos operacionais fica a cargo do Poder

Executivo, em cuja organização está inserido o BDMG, que tem condições de

promover uma regulamentação mais equânime dos mecanismos de fomento do

Estado.

Em economia, sabe-se que investimento gera emprego, ou seja, créditos de

investimento, com taxas de juros baixas, são geradores imediatos de emprego, e

oferecer tais créditos é exatamente o objetivo do Findes.

O Ministro da Fazenda informou, no início deste ano, que a oferta de crédito público

para as empresas, no País, estará condicionada à manutenção do emprego. Assim, o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - já exige, na

assinatura do contrato de financiamento, que as empresas informem o volume de

empregos que o investimento vai gerar.

Em Minas, o BDMG, neste ano, segundo seu presidente, tem buscado novos
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caminhos para avançar em sua missão de ser uma instituição comprometida com a

geração de oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado. Atento à nova

realidade, vem se adaptando à conjuntura econômica e contribuindo para diminuir as

diferenças sociais.

Em 2008, o BDMG atendeu 1.436 clientes, em 324 Municípios, fechou o ano com

uma carteira de 10.841 clientes com contratos ativos, distribuídos por 644 Municípios.

Só no segmento de pequenos empreendimentos e microempreendimentos, o BDMG

atendeu a 1.279 empresários e pequenos produtores rurais, o que representa mais de

89% do número de clientes atendidos no primeiro semestre de 2008. O Banco está

presente em 75% dos Municípios mineiros, nos quais se concentram 94% da

população e 97% do PIB estadual. Sua meta, aprovada em seu plano estratégico

para o período 2008-2011, é estar presente em todo o Estado, com pelo menos uma

operação em cada Município, nos próximos três anos.

O BDMG também criou linhas de crédito, com recursos próprios, como estímulo à

geração de emprego e renda.

O Findes objetiva assegurar condições financeiras adequadas à execução de

projetos de longa maturação, integrados a empreendimentos agroindustriais

instalados ou em fase de instalação no Estado. Seu beneficiário é o produtor rural ou

florestal que fornece ou virá a fornecer insumos requeridos pelos empreendimentos

agroindustriais instalados ou em processo de instalação em Minas Gerais e que

tenham contrato de financiamento com o BDMG. A concessão do financiamento está

condicionada ao enquadramento prévio do empreendimento em seus objetivos, por

deliberação de seu Grupo Coordenador, com base em recomendação do BDMG.

Isso posto, e reconhecendo o mérito da intenção do autor, não encontramos óbice

de ordem financeiro-orçamentária à aprovação do projeto em análise.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.323/2009.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Juarez Távora - Célio

Moreira.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/8/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Antônio Pacheco

Barroso, ocorrido em 29/7/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Associação Brasileira de Ouvidores-Ombudsman - Seção

Minas Gerais pela realização do I Fórum de Ouvidores e Ombudsman de Minas

Gerais (Requerimento nº 4.104/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à Sra. Galdina de Souza Arrais por sua eleição como Presidente do

Conselho Municipal de Educação de Contagem (Requerimento nº 4.148/2009, do

Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com o Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros

Florestais, extensivas aos membros da Diretoria e associados da entidade, pelo Dia

do Engenheiro Florestal (Requerimento nº 4.149/2009, do Deputado Chico Uejo);

de congratulações com o Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração, do

Município de Divinópolis, por seus 80 anos de fundação (Requerimento nº

4.151/2009, do Deputado Doutor Rinaldo);

de pesar pelo falecimento do Sr. Chrispim Jaques Bias Fortes, ex-Deputado

Estadual e Federal, ocorrido em 1º/7/ 2009, em Barbacena (Requerimento nº

4.155/2009, dos Deputados Doutor Viana e José Henrique);

de aplauso ao Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais pela posse dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal

(Requerimento nº 4.156/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Comandante-Geral da PMMG pelas comemorações do quinto

aniversário do Comando de Policiamento Especializado (Requerimento nº

4.157/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso à Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga

Marchador pelas comemorações dos seus 60 anos de fundação (Requerimento nº
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4.160/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Túlio Medeiros Garcia por sua posse como

Procurador-Chefe da Fazenda Nacional no Estado (Requerimento nº 4.161/2009, do

Deputado Tiago Ulisses);

de congratulações com a Santa Casa de Campo Belo pelo lançamento da pedra

fundamental do Serviço de Nefrologia-Hemodiálise (Requerimento nº 4.162/2009, do

Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Partido Socialista Brasileiro pelo transcurso dos seus 62

anos de constituição (Requerimento nº 4.164/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Conselho Municipal de Segurança Pública de Santa Luzia

por ocasião de seu nono aniversário de fundação (Requerimento nº 4.165/2009, do

Deputado Wander Borges);

de aplauso ao Laboratório Tafuri de Patologia por seus 50 anos de fundação

(Requerimento nº 4.183/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Corpo de Bombeiros Militar pela passagem do Dia do

Bombeiro Brasileiro (Requerimento nº 4.184/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Sérgio Barroso, Secretário de Desenvolvimento

Econômico, por ter sido agraciado com a Medalha Dom Pedro II, conferida pelo

Corpo de Bombeiros Militar (Requerimento nº 4.185/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o Sr. Alceu Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça,

por ter sido agraciado com a Medalha Dom Pedro II, conferida pelo Corpo de

Bombeiros Militar (Requerimento nº 4.186/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte,

por ter sido agraciado com a Medalha Dom Pedro II, conferida pelo Corpo de

Bombeiros Militar (Requerimento nº 4.187/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,

por ter sido agraciado com a Medalha Dom Pedro II, conferida pelo Corpo de

Bombeiros Militar (Requerimento nº 4.188/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Eduardo Machado por sua designação como

Desembargador do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 4.189/2009, do Deputado
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Duarte Bechir);

de congratulações com o Ferroviário Esporte Clube por seus 40 anos de fundação

(Requerimento nº 4.191/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Movimento de Mulheres de Timóteo por seus três anos de

fundação (Requerimento nº 4.192/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e

Tecelagem em Geral por seus 70 anos de fundação (Requerimento nº 4.205/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Municipal Doutor João Pinheiro, de Caeté, por

seus 101 anos de fundação (Requerimento nº 4.209/2009, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com o Sr. Athos Mameluque Mota por sua eleição para o cargo

de Provedor do Hospital Aroldo Tourinho, em Montes Claros (Requerimento nº

4.280/2009, da Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2009

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.162/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Produtores e Produtoras do Córrego Catalão, com

sede no Município de Santa Margarida.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.162/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Produtores e Produtoras do Córrego Catalão, com sede no Município de Santa

Margarida, que tem como finalidade realizar obras e ações visando à melhoria da

qualidade de vida dos habitantes locais.

Com esse propósito, protege a saúde da família, da criança, da gestante e do idoso;

combate a fome e a pobreza; orienta sobre a preservação do meio ambiente;

implementa atividades nas áreas da educação, da cultura, do lazer e do esporte;

promove campanhas de vacinação e prevenção de doenças em parceria com os

órgãos competentes; e incentiva o turismo por meio da visitação de pontos

ecoturísticos da região.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.162/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.346/2009
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Apoio aos Necessitados – Chuvas de Bençãos, com

sede no Município de Sete Lagoas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

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

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.346/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Apoio aos Necessitados – Chuvas de Bençãos, com sede no Município de Sete

Lagoas, que tem caráter beneficente, assistencial e de promoção humana,

trabalhando para valorizar o indivíduo e a comunidade em que se encontra.

Dessa maneira, pratica a filantropia assistindo os habitantes desamparados pela

sociedade, sem discriminação de nenhuma natureza, zelando sempre pela melhoria

das condições de vida de seus assistidos, no intuito de assegurar-lhes condições

para o exercício da cidadania.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade acrescentar ao art. 1º o nome do Município sede da

entidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.346/2009,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.413/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto Castelo Branco e Cancelinha

– Castcan –, com sede no Município de Esmeraldas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.413/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Conjunto Castelo Branco e Cancelinha, com sede no Município de

Esmeraldas, que tem como finalidade trabalhar em defesa dos direitos dos cidadãos

da comunidade e pela melhoria de sua qualidade de vida.

Congregando órgãos e pessoas interessadas em ampliar e fortalecer a capacidade

socioeconômica da região, a entidade reune recursos materiais e humanos para a

execução de programas ligados à vocação produtiva local.

Em especial, reivindica junto às autoridades competentes melhorias nas áreas de

saúde, educação, energia elétrica e transporte; combate a fome e a pobreza por meio

de distribuição de cestas básicas, implantação de hortas comunitárias e da

capacitação de mão-de-obra para melhorar as condições de renda da população

carente; presta assistência social; e zela pela conservação dos recursos naturais e a

preservação do meio ambiente.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.413/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.414/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela tem por objetivo



____________________________________________________________________________
341

declarar de utilidade pública o Instituto Aprender Profissionalizar, com sede no

Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.414/2009 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto Aprender Profissionalizar, com sede no Município de Belo Horizonte,

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2008, que tem como objetivo congregar

as pessoas da comunidade e implementar o seu desenvolvimento.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, desenvolve atividades nas

áreas da assistência social, educação, cultura, saúde, meio ambiente e

desenvolvimento sustentável, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico

e assistência jurídica, sempre com intuito de promover a participação concreta na

consolidação da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores

universais.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.414/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.415/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Dependente dos Moradores dos Bairros Santa

Margarida, Santana e Adjacências, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.415/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Dependente dos Moradores dos Bairros Santa Margarida, Santana e Adjacências,

com sede no Município de Ribeirão das Neves, que presta relevantes serviços aos

habitantes locais.

É importante mencionar que ela coordena as obras e movimentos sociais dos

moradores dos citados bairros, buscando solucionar as suas pendências mais

importantes relacionadas com a saúde, educação, lazer, habitação, saneamento

básico, segurança, transporte e preservação do meio ambiente.

Além do mais, combate a fome e a pobreza, assiste e ampara a criança, o jovem e

o idoso e representa a comunidade junto a órgãos públicos e entidades privadas,

fazendo reivindicações diversas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.415/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2009.

Ivair Nogueira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 24ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2009

Presidência do Deputado Getúlio Neiva

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Entrega de placa - Lançamento de

carimbo - Palavras do Sr. Rafael Tadeu Simões - Exibição de vídeo - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Getúlio Neiva - Ruy Muniz.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Ruy Muniz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Faculdade de Direito do Sul de

Minas - FDSM - pelos 50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Rafael Tadeu

Simões, Diretor da Faculdade de Direito do Sul de Minas - FDSM -; Carlos Abel

Guersoni Rezende, Vice-Diretor da FDSM; Luiz Otávio de Oliveira Rezende,

Presidente da Fundação Sul Mineira de Ensino; Carlos Henrique Ceccon, Procurador

de Justiça, representando o Ministério Público Estadual; Vereador Frederico

Coutinho, representando a Câmara Municipal de Pouso Alegre; Messias Godoy Filho,
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Diretor Adjunto dos Correios em Minas Gerais; e Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença, nesta solenidade, dos Srs. Landulfo da Silveira

Sobrinho, Diretor da TV Libertas; Luiz Fernando Valladão Nogueira, Diretor da OAB,

Seção Minas Gerais; da Sra. Waldete Kalil Homse, Diretora de Relações Públicas e

representante da Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre - Acipa -; e do

Sr. Reinaldo da Matta Machado, Procurador do Município de Belo Horizonte.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo Coral da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sob a regência da maestrina

Marisa Simões.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Neste momento, gostaríamos de dar ciência a todos da mensagem

enviada à Casa pelo Exmo. Sr. Governador do Estado: “Sr. Presidente, agradeço o

atencioso convite para participar da reunião especial em comemoração dos 50 anos

da Faculdade de Direito do Sul de Minas.

A história dessa faculdade é um marco na educação superior em Minas Gerais,

sendo hoje referência nas ciências jurídicas. Sem dúvida, seu sucesso colaborou com

o desenvolvimento de Pouso Alegre e região. É da maior justiça a homenagem que

presta o Legislativo mineiro a essa conceituada FDSM, cuja mantenedora, a

Fundação Sul Mineira de Ensino, também aplaudimos.

Impossibilitado de estar presente nesta comemoração importante, cumprimento o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento, a homenageada e os demais

participantes, com votos de brilhantismo ao evento.”

Registramos também o recebimento de mensagens dos Exmos. Srs. Deputado

Federal Bilac Pinto e Roberto Carvalho, Vice-Prefeito de Belo Horizonte, por meio das

quais manifestam os agradecimentos pelo convite e justificam sua ausência em razão

de compromissos assumidos anteriormente, desejando êxito na realização do evento.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
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Exmo. Deputado Getúlio Neiva, representando, neste momento, o caríssimo

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho. Quero destacar, caríssimo Deputado

Getúlio Neiva, os nossos agradecimentos pela presença de V. Exa., bem como pela

condução desta solene reunião em homenagem à Faculdade de Direito do Sul de

Minas. Cumprimento, com muita alegria, o caríssimo amigo Prof. Rafael Tadeu

Simões, DD. Diretor dessa Faculdade. É uma honra, caríssimo Diretor, tê-lo neste

momento no Plenário maior da Casa do povo mineiro. Igualmente, quero saudar o

caríssimo amigo Dr. Carlos Abel Guersoni Rezende, Vice-Diretor da Faculdade,

amigo e colega de tantos anos e jornadas. É uma satisfação muito forte rever V. Exa.,

Dr. Carlos Abel, seus filhos, sua família. Tenha certeza de que temos, acima de tudo,

muita admiração pelo ilustre amigo e professor. Saúdo o Vereador Frederico

Coutinho, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre, e todos os

Vereadores e Vereadoras presentes, que prestigiam esta sessão solene.

Cumprimento o jovem Dr. Luiz Otávio de Oliveira Rezende, Presidente da Fundação

Sul-Mineira de Ensino. É um prazer tê-lo conosco nesta noite. Saúdo, com muita

alegria, o caríssimo Dr. Carlos Henrique Ceccon, representante do Ministério Público,

amigo Procurador e ex-aluno da nossa Faculdade de Direito. Cumprimento, com

muita alegria, o Dr. Messias Godoy Filho, caríssimo Diretor Adjunto dos Correios em

Minas Gerais. É uma satisfação tê-lo presente nesta noite, quando, oficialmente,

procederemos ao lançamento do selo da nossa Faculdade de Direito do Sul de

Minas. Caríssimos amigos, professores, alunos, ex-alunos, Procuradores e

Delegados de Polícia. Deputado Ruy Muniz, é um prazer tê-lo conosco nesta reunião.

Meus amigos e minhas amigas, devo manifestar a todos a nossa alegria em

recepcioná-los nesta noite festiva e de gala para o Parlamento mineiro.

“Pouca gente idealiza e realiza um sonho. Acho que Deus me deu essa sorte de

idealizar uma obra monumental para a minha terra e de conseguir realizá-la. Isso é

uma satisfação muito grande". Com essas palavras, o Dr. Ângelo Guersoni definiu a

sua história de trabalho e dedicação à educação e de amor a Pouso Alegre. Por ser

um dos fundadores da Faculdade de Direito, iniciou e acompanhou toda a trajetória

de sucesso da instituição, suas conquistas, os desafios que teve de superar e o seu

crescimento, que impulsionou diretamente o desenvolvimento de Pouso Alegre, que
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nesta data, festivamente, comemora o dia de seu padroeiro, São Bom Jesus.

A história da Faculdade de Direito do Sul de Minas, que hoje é referência em ensino

superior em Minas Gerais e no Brasil, começou em 1954, a partir do sonho do Dr.

Jorge Beltrão, Juiz da Comarca de Pouso Alegre, apoiado por um grupo de

advogados e por pessoas de projeção no meio educacional.

Interessado pelo desenvolvimento do Município, o respeitado Juiz e dezenas de

pessoas, com garra e decisão, iniciaram os seus trabalhos.

Foram muitas as reuniões e muitos e diversos os caminhos tomados, contornando e

superando uma série de obstáculos. O grande desafio estava lançado. A coragem, o

ideal e a determinação foram os ingredientes que fizeram alcançar a vitória da nossa

Faculdade de Direito.

O apoio da população de Pouso Alegre foi fundamental para o êxito desse

empreendimento, pois, para a implantação da faculdade, era preciso constituir uma

entidade que tivesse patrimônio necessário para mantê-la. Para esse fim, criou-se a

Associação de Cultura e Arte do Sul de Minas Ltda., uma sociedade civil cujo capital

foi formado com as contribuições da comunidade. A ideia foi muito bem-recebida, e

contribuíram pessoas de todos os níveis sociais e econômicos, que se tornaram

associadas. Com 50 sócios e terreno doado pela Prefeitura para a construção da

sede, a primeira parte do projeto estava realizada. Constituídos o patrimônio e a

sociedade, foi elaborado o estatuto. E, com esses elementos, conseguiu-se a

autorização do Ministério da Educação e Cultura para o seu esperado funcionamento,

que começou em 21/8/59. Iniciava-se, assim, efetivamente, a gloriosa trajetória dessa

cinquentenária Faculdade de Direito do Sul de Minas.

Seu primeiro Diretor foi o próprio Dr. Jorge Beltrão, auxiliado pelo Dr. Angelo

Guersoni, no cargo de Vice-Diretor, que até hoje, com 94 anos, presta seus

relevantes serviços à nossa instituição.

Participante ativo do grupo formado para criar e fazer funcionar a Faculdade de

Direito, o Dr. Angelo assumiu, em dezembro de 1965, o cargo de Diretor da

faculdade, no qual permaneceu por longos anos. Nesse período, como Diretor,

idealizou e concretizou a sua transformação em Fundação Sul-Mineira de Ensino.

Estava, assim, concretizada a grande marca da seriedade e do compromisso dessa
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instituição para com o ensino superior de Minas e do Brasil.

Ao completar 50 anos de atividades, nossa Faculdade de Direito cresceu de forma

notória, aperfeiçoou-se e transformou-se em uma das mais respeitadas instituições

de ensino superior na área das ciências jurídicas, de Minas e do Brasil. Seu sucesso

deve-se ao seu dinamismo e à permanente busca de oferecer excelência em ensino e

de modernizar-se a cada dia.

Um de seus diferenciais e uma das razões para a sua excelência, meus senhores e

minhas senhoras, em qualidade de ensino, e para os seus 50 anos de tradição, que

serão completados no próximo dia 21 de agosto, é que a Faculdade de Direito do Sul

de Minas, como o próprio nome diz, é especializada na formação de bacharéis em

direito. Isso faz com que todos os seus esforços, no que se refere a material humano

- professores, coordenadores, pesquisadores, palestrantes - e estrutural - salas de

aulas, biblioteca, laboratório de informática, núcleo de prática jurídica, novo prédio,

revitalização do prédio principal, entre outros - sejam sempre direcionados a um único

curso de graduação. Esse ensino especializado faz com que o curso seja altamente

diferenciado e reconhecido no meio acadêmico e no mundo social.

A qualidade do ensino está fundada sobretudo na excelência de seu corpo docente,

composto por professores experientes e altamente capacitados. Mais de 70% deles

são mestres e doutores, profissionais experientes, atuantes em diversas áreas, como

advogados, Juízes, Promotores, Defensores Públicos, Delegados, Procuradores e

muitos outros da carreira jurídica.

A instituição conta com uma estrutura física moderna e confortável: dois prédios

com amplas salas de aula, laboratório de informática, salões de eventos, lanchonete

e biblioteca, com extenso e atualizado acervo. No seu escritório-modelo, os

estudantes, orientados por advogados, prestam atendimento jurídico gratuito, nas

áreas cível e trabalhista, a pessoas carentes da comunidade. Tal prática, além de ser

excelente fonte de aprendizado para os alunos, constitui-se também em importante

ação de responsabilidade social e compromisso assumido com a comunidade.

Faz parte de seu calendário a promoção de eventos jurídicos, entre os quais se

destaca o Congresso Jurídico, considerado o mais tradicional do Sul de Minas, que

reúne grandes nomes do direito para discussão científica acerca da própria área.
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Outro diferencial da Faculdade de Direito é o apoio e o acompanhamento aos

primeiros passos da trajetória profissional de seus ex-alunos. Para isso foi criado o

Programa de Apoio ao Egresso - PAE -, por meio do qual determinado número de

egressos selecionados poderão obter vários benefícios, entre os quais a participação,

sem ônus, nos eventos promovidos pela Faculdade; a indicação de trabalho nos

escritórios de advocacia conveniados; a utilização da estrutura do escritório-modelo

para dar início às suas atividades profissionais; a participação, sem custo, em cursos

de extensão; o apoio financeiro para participação em concursos, públicos e cursos,

entre tantos outros benefícios.

Desde a sua fundação, em 1959, a nossa Faculdade tem como objetivo precípuo

evoluir sempre. Ao completar os seus 50 anos, a instituição vive um momento de

intenso progresso por tantas ações. A excelência de seu ensino tem sido aprimorada

cada vez mais, e um grande marco disso é a assinatura do protocolo de cooperação

com as Universidades de Coimbra e do Porto. Por intermédio do relacionamento com

essas Universidades, das mais tradicionais instituições de ensino superior do mundo

na área de ciências jurídicas, estudantes e professores poderão usufruir e já estão

usufruindo de importante intercâmbio científico.

Assim, caríssimos amigos e amigas, todas essas conquistas da nossa Faculdade

refletem os valores da instituição e o marcante compromisso assumido com o

progresso e o desenvolvimento dos seus alunos, do seu corpo docente e da

comunidade pouso-alegrense, o que faz dela uma instituição com uma rica história de

lutas e conquistas no Estado de Minas Gerais.

A cinquentenária instituição já entregou a Minas e ao Brasil muitos e muitos bem-

sucedidos profissionais no mundo jurídico. Destaco, entre os seus ex-alunos,

Ministros, Desembargadores, Procuradores da República e do Estado, Promotores de

Justiça, Delegados, Defensores Públicos e políticos, formando uma grande

constelação de valores, respeitados nas mais diversas áreas em que vêm atuando,

dignificando e honrando os ensinamentos de nossa querida Faculdade de Direito.

Caríssimo Diretor, seleto auditório, meus senhores e minhas senhoras, não posso

deixar de expressar, nesta noite festiva e memorável, minha dupla satisfação por

homenagear a minha querida Faculdade de Direito.
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Dela trago as melhores lembranças do passado, recordações da trajetória de meu

querido e saudoso pai, Dr. Demétrio Ribeiro Silva Júnior. Advogado correto e

dedicado, honrou sempre sua profissão, princípio consolidado em nossa querida

Faculdade de Direito, onde meu pai e eu tivemos o privilégio de receber os nossos

diplomas. Ele, que teve a honra de ser graduado na primeira turma de bacharéis, em

1964, se vivo estivesse ratificaria minhas palavras nesta noite. Muito devemos à

nossa querida faculdade, pela qual temos profundo reconhecimento e gratidão.

De minha vida universitária, guardo as melhores lembranças, tanto dos

ensinamentos recebidos quanto da fraternal amizade dos nossos dedicados mestres.

Muitos já partiram. Desses, guardo saudosas lembranças, em razão de quanto deram

de si para o engrandecimento da nossa querida faculdade. Com a devida vênia,

presto, assim, àqueles que já partiram as minhas homenagens, na pessoa do meu

dileto, querido professor e conselheiro Simão Pedro Toledo, recentemente falecido.

A história de nossa Faculdade de Direito muito se identifica com o verdadeiro papel

do semeador, ao procurar transmitir sempre a todos os alunos, além da riqueza do

currículo, o senso de correção e seriedade no exercício da advocacia. O lugar de

destaque que ela tem merecido, na avaliação do ensino superior, é devido à

excepcional qualidade de seus seletos corpos docente e administrativo, que tanto têm

feito em favor da nossa cinquentenária instituição.

Presto, dessa forma, as minhas sinceras homenagens a todos, do valoroso servidor

ao competente e atual Diretor, Dr. Rafael Tadeu Simões. Presto também minhas

homenagens ao respeitado Vice-Diretor, Prof. Carlos Abel Guersoni Rezende, um dos

mais antigos exemplares servidores da instituição, bem como ao jovem e dinâmico

Presidente, Luiz Otávio de Oliveira Rezende.

Devo confessar a todos a forte emoção que sinto em recepcioná-los nesta noite. O

destino marcou-me, e quis Deus, quiseram as curvas da estrada da vida de cada um

de nós que estudássemos na nossa querida Faculdade de Direito. Hoje, desta

tribuna, posso saudar aquela que, com certeza, muito me abriu os horizontes para a

minha vida profissional e política. Deus e o destino quiseram que pudesse

recepcioná-los nesta noite de alegria e festa. Parabenizo a escola, que me abrigou

por cinco anos, que deu ao meu querido e saudoso pai toda a sua vida jurídica. Hoje,
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como parlamentar, posso saudar, em nome do povo mineiro, essa instituição

semeadora da educação, do desenvolvimento e do respeito, baseados na ética e nos

princípios basilares do direito.

Caríssimo Diretor, quero abraçar V. Exa. ao deixar esta tribuna. Emocionado, vejo

meus queridos filhos participando desta solenidade. Tenho a certeza absoluta de que

V. Exa. e o nosso caríssimo Vice-Diretor, Dr. Carlos Abel, estão compartilhando

comigo dessa imensa satisfação, no Palácio da Inconfidência, no Plenário maior do

povo mineiro. É com muita alegria que os vejo festejar com todos o nosso

cinquentenário. Peço a Deus e a São Bom Jesus, o padroeiro de Pouso Alegre, que

essa instituição possa, cada dia mais, fortalecer-se e, muito em breve, comemorar,

com muitas honras, o seu centenário, porque ela é cuidadosamente administrada por

mãos de educadores.

A todos os professores, a todos os valorosos servidores e alunos que aqui se

encontram, a minha gratidão neste dia tão especial em que homenageamos esta

instituição singular que o Estado de Minas Gerais e o Brasil têm orgulho de ter como

estrela de primeira grandeza no ensino jurídico do País. Parabéns à minha querida

Faculdade de Direito do Sul de Minas. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Getúlio Neiva, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr.

Rafael Tadeu Simões, Diretor da FDSM, de placa alusiva a esta homenagem. A placa

a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Nascida do sonho de cidadãos

preocupados com o desenvolvimento do Município de Pouso Alegre, a Faculdade de

Direito do Sul de Minas - FDSM - tornou-se referência para todo o Estado. Seu

compromisso com a excelência do ensino, garante a formação de profissionais

preparados para exercer, com responsabilidade, a importante tarefa de regular as

relações sociais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais saúda essa respeitada

instituição por seu cinquentenário.”

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem, para, conosco, fazer a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
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Lançamento de Carimbo

O locutor - Ato contínuo à entrega da placa, faremos o lançamento do carimbo

comemorativo dos 50 Anos da FDSM. Convidamos para acompanhar a cerimônia o

Sr. Messias Godoy Filho, Diretor Adjunto dos Correios em Minas Gerais. Para a

primeira obliteração, convidamos o Deputado Getúlio Neiva, que, neste ato,

representa o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa.

- Procede-se à obliteração.

O locutor - Para a segunda obliteração, convidamos o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

- Procede-se à obliteração.

O locutor - Convidamos o Sr. Rafael Tadeu Simões, Diretor da FDSM, para realizar

a terceira obliteração.

- Procede-se à obliteração.

O locutor - O Deputado Getúlio Neiva, Presidente desta solenidade, convida

também os demais participantes a realizar obliterações.

- Procede-se às obliterações.

O locutor - Neste momento, o Sr. Messias Godoy Filho, Diretor Adjunto dos

Correios, fará a entrega ao Sr. Rafael Simões de uma réplica do carimbo.

- Procede-se à entrega de réplica do carimbo.

Palavras do Sr. Rafael Tadeu Simões

Boa noite a todos. Exmos. Srs. Deputado Getúlio Neiva, neste ato representando o

Presidente desta Casa - estamos muito satisfeitos com esta homenagem, que

agradecemos por demais -; Prof. Carlos Abel Guersoni Rezende, Vice-Diretor da

FDSM; Prof. Luiz Otávio de Oliveria Rezende, Presidente da Fundação Sul-Mineira

de Ensino; Procurador Carlos Henrique Ceccon, representante do Ministério Público,

meu querido ex-colega de turma - agradeço a presença -; Vereador Frederico

Coutinho, nosso querido aluno, aqui representando a Câmara Municipal de Pouso

Alegre - é um prazer imenso -; Messias Godoy Filho, Diretor Adjunto dos Correios em

Minas Gerais, que muito nos honrou com esse selo comemorativo; Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade, nosso querido

ex-aluno, a quem agradeço a homenagem.
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Em primeiro lugar, agradeço ao representante da Assembleia Legislativa, Deputado

Getúlio Neiva, que preside esta reunião, e aos demais membros aqui presentes, a

iniciativa de prestar esta homenagem à FDSM por ocasião da comemoração do seu

cinquentenário. Agradeço especialmente ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ex-aluno

querido, a proposta de homenagear a nossa instituição em reconhecimento aos

nossos esforços de melhorar e consolidar as bases de um ensino jurídico de

qualidade no Estado de Minas Gerais.

Devo ressaltar ainda que me sinto muito honrado por estar presente aqui hoje nesta

cerimônia, representando todos aqueles que ajudaram a construir o nome da FDSM e

também aqueles que atualmente contribuem para que esse nome seja cada vez mais

respeitado não somente em nosso Estado, mas em todo o País, como uma instituição

de ensino superior que prima por uma formação tanto profissional quanto humana de

seus egressos.

Muitos podem não imaginar o valor desse reconhecimento para nós, talvez por

desconhecerem parte ou toda a história de uma instituição que começou a partir de

um sonho aparentemente ingênuo e tornou-se realidade no decorrer de 50 anos de

esforços, luta e união. Evidentemente, trata-se de um árduo trabalho que não para

por aqui, sustentado apenas pelo que conquistamos até o momento, mas, sim, de um

trabalho que, enquanto processo contínuo e constante, deverá persistir sempre

orientado por objetivos cada vez mais grandiosos e desafiadores.

Quando penso em um trabalho que não deve nem pode ser pontual ou

momentâneo, mas aquele de toda uma vida, confundido com as histórias de cada um

daqueles que ajudaram ou continuam ajudando a nossa instituição, recordo-me das

palavras do poeta alemão Bertolt Brecht, para quem “há homens que lutam um dia e

são bons; há homens que lutam muitos dias e são melhores; há homens que lutam

muitos anos e são muito bons; porém há os que lutam toda a vida - estes são

imprescindíveis”. Assim, o crescimento e o êxito da FDSM devem-se, principalmente,

a homens de luta incessante, um degrau de cada vez, sempre acreditando que é

possível chegar cada vez mais longe.

Nessa trajetória de luta, nossa primeira vitória se deu com a autorização pelo

Ministério da Educação, em 1959, para o funcionamento de nosso curso de
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graduação, com oferta inicial de 50 vagas. Assim, os alunos aprovados, por meio de

um concurso vestibular, iniciaram o bacharelado em Direito em 1960, quando ainda

não tínhamos nem prédio próprio para instalar a Faculdade, e as aulas eram

ministradas, em caráter provisório, no edifício da antiga Escola Estadual Hermantina

Beraldo. Com a formatura dessa primeira turma, o reconhecimento da instituição

ocorreu em 1964, a partir do Decreto Federal nº 55.069, e, um ano depois, em 1965,

a Faculdade passou a funcionar no novo prédio, situado na Avenida Doutor João

Beraldo, o que representou mais um importante passo do longo percurso que ainda

seria trilhado.

Outro marco fundamental desse percurso ocorreu em 1970, com a transformação

da entidade mantenedora da instituição, na época a Associação de Cultura e Arte do

Sul de Minas Ltda., em fundação, passando a ser denominada Fundação Sul-Mineira

de Ensino, o que permitiu a expansão da Faculdade com a criação dos primeiros

cursos de pós-graduação de especialização “lato sensu” durante a década de 80, nas

áreas de direito empresarial e direito do trabalho, procurados por estudantes não

apenas do Sul de Minas, mas também de outras regiões do País.

Mais tarde, em 1997, em razão de uma crescente demanda, foram criadas vagas

para abertura da primeira turma em período diurno no intuito de atender às

necessidades de alunos que tinham o desejo de fazer Direito, mas que não queriam

estudar à noite.

Preocupados também com a qualidade da formação do nosso corpo docente, em

2006 foi realizado um convênio com a Universidade Federal do Paraná, e aqueles

professores que tinham necessidade de se aperfeiçoar, mas não dispunham de

tempo ou de condições de frequentar um curso de pós-graduação “stricto sensu” em

outra cidade, tiveram a oportunidade de se titularem por meio do Minter, um programa

de mestrado interinstitucional.

Entre as mais recentes conquistas, estão o convênio firmado com a renomada

Universidade de Coimbra, permitindo a projeção internacional do nome da nossa

instituição e proporcionando a nossos alunos uma formação mais global e uma visão

mais plural do direito, e ainda a tão esperada aprovação de nosso programa de

mestrado, uma vez que esse fato vem confirmar nossa constante atenção para o
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desenvolvimento da pesquisa em nosso Estado. Evidentemente, todas as conquistas

se consolidaram, sobretudo pelo reconhecimento de nosso trabalho, tanto pela

sociedade civil quanto pelo poder público, representado pelas autoridades aqui

presentes, pois sozinhos, sem o devido apoio, talvez estaríamos fadados ao fracasso.

A Faculdade de Direito do Sul de Minas reconhece, assim, esse apoio e agradece,

humildemente, a honra de ser homenageada de forma tão especial pelos membros

desta Assembleia e demais autoridades que aqui se encontram, consciente da

importância desse evento para uma trajetória histórica que também é de todos

aqueles que acreditaram e continuam acreditando nesse sonho.

Agradeço aos funcionários da Faculdade de Direito do Sul de Minas, aos meus

colegas professores, aos meus colegas advogados, que sempre nos apoiaram, e aos

membros da OAB, que vieram prestigiar esta cerimônia. A todos vocês, o meu muito

obrigado em nome da Faculdade de Direito do Sul de Minas.

Gostaríamos também de fazer uma homenagem ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva

e ao Presidente Getúlio Neiva, entregando-lhes uma placa comemorativa dos 50 anos

da Faculdade de Direito do Sul de Minas.

- Procede-se à entrega de placas.

Exibição de vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional da FDSM.

- Procede-se à apresentação do vídeo.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Profs. Rafael Tadeu Simões, Diretor da Faculdade de Direito do Sul de

Minas; Carlos Abel Guersoni Rezende, Vice-Diretor da Faculdade de Direito do Sul de

Minas; Luiz Otávio de Oliveira Rezende, Presidente da Fundação Sul-Mineira de

Ensino; Procurador Carlos Henrique Ceccon, representante do Ministério Público;

Vereador Frederico Coutinho, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre;

Messias Godoy Filho, Diretor Adjunto dos Correios em Minas Gerais; meu caro

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, uma das pessoas mais importantes da estrutura do

Poder Legislativo de Minas Gerais, homem que nos orgulha não só pelo que é mas

pelo que faz e que, sobretudo nos últimos dois anos, propiciou a esta Assembleia o

andamento de importantes projetos, especialmente quando conduziu, com maestria,
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a Presidência da comissão mais importante desta Casa, a qual deve avaliar todos os

projetos, a Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi aluno da faculdade, formado

em 1972. Durante o curso, foi um dos melhores, sempre considerado por seus

amigos; Presidente da OAB de Ouro Fino; seu pai também formado na Faculdade do

Sul de Minas; e membro de uma das mais conceituadas bancas de advocacia antes

de entregar-se à política.

Completando 50 anos no próximo dia 29, a Faculdade de Direito do Sul de Minas,

além de importante agente na história do ensino jurídico brasileiro, representa a feliz

consolidação do sonho de uma comunidade. Com o apoio incondicional da população

de Pouso Alegre, a escola, ainda hoje exclusivamente consagrada à formação dos

profissionais do direito, surgiu num momento em que eram raríssimos os cursos

universitários fora das grandes Capitais. Hoje o Sul de Minas orgulha-se de contar

com uma escola apta a atender à sofisticação da sociedade contemporânea,

oferecendo, em um mercado altamente competitivo, um curso jurídico de qualidade,

exigência de toda a região, em face das várias necessidades de uma democracia que

se realiza pela prática da cidadania e da responsabilidade social.

O curso de Direito, na Faculdade de Pouso Alegre, vem sendo ministrado em sua

dimensão social e reflexiva por um corpo de professores altamente qualificado, sendo

mais de 70% deles doutores e mestres responsáveis pela transmissão de um

conhecimento conectado às atividades de pesquisa e extensão, com ênfase no

intercâmbio internacional, no incentivo às monografias e nas áreas de especialização.

Pronta para iniciar a pós-graduação “stricto sensu”, com a breve implantação do

mestrado, a instituição tem sido um paradigma de responsabilidade social, tanto por

suas ações ambientalistas, com a participação no Conselho Estadual de Política

Ambiental e no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, quanto pela assistência

jurídica a pessoas carentes por meio de seu escritório-modelo.

A busca de qualidade no ensino jurídico é essencial, especialmente para nós,

advogados, num momento em que o mercado se reordena, depois de uma explosão

de cursos que exigiu o filtro dos rigorosos exames da Ordem dos Advogados do

Brasil, com reflexos também nos concursos públicos para a magistratura e para o

Ministério Público, entre outros. Hoje a tendência é aceitar o direcionamento que vem
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sendo dado à Faculdade de Direito de Pouso Alegre, no Sul de Minas, de requalificar

os diversos operadores do direito, participantes constantes da direção da vida

nacional.

Ainda na colônia, os rumos de nosso destino como nação independente foram

traçados nos bancos liberais da Escola de Direito de Coimbra, de onde estudantes

brasileiros trouxeram até nós a fundamental e definitiva ideia de liberdade. Assim,

pouco tempo decorrido após o 7/9/1822, eram criados os nossos primeiros cursos

universitários, em São Paulo e em Olinda, Pernambuco, justamente na área jurídica.

Seus bacharéis logo estruturariam o Estado Imperial, no qual ocuparam cargos de

relevo, sendo responsáveis pela disseminação de um liberalismo oriundo do

pensamento iluminista. Se mais tarde acusou-se o ensino jurídico de ter-se

encastelado num estilo retórico e rebuscado, às vezes alheio ao mundo circundante,

nossas escolas, em sua tradição, sempre formaram homens cultos, aptos a manejar

com eficiência o mundo das leis.

Na República, a influência positivista procurou elaborar, nos moldes do estatuto

privado de Napoleão, o Código Civil, que, apenas no século XX, tomaria forma pelo

trabalho de Clóvis Beviláqua.

A pressão positivista também quebrou o monopólio de Olinda e de São Paulo.

Criado em 1891, o curso da Bahia, o terceiro implantado no País, refletia a crença de

que a educação era a força inovadora da sociedade.

No período do governo Vargas, buscou-se o dirigismo social, levando nossas

instituições, a partir de então, a refletirem sobre a atuação do Estado em prol do bem-

estar da sociedade e da regulação da economia.

A Universidade de São Paulo, mesmo ainda imbuída do espírito liberal, propugnava

a promoção da grandeza e da liberdade do povo para permitir ao País tomar

consciência de seus recursos e de seus destinos, obrigando-se a promover o

progresso da ciência e a transmitir conhecimentos úteis à vida, como dispõe o

decreto de sua fundação.

A Constituição de 1988, reagindo ao longo período ditatorial, assegurou várias

garantias no ordenamento jurídico brasileiro, instituindo uma onda cidadã que

permitiu inovações nos cursos de direito. São então demandados novos profissionais,



____________________________________________________________________________
357

com qualificação superior à fornecida pelo ensino tradicional, aptos ao enfrentamento

da complexidade de conflitos até então contidos pelo autoritarismo - é quando a

liberdade de expressão abre possibilidades relativas à formação profissional, ao

direito e à justiça.

Neste contexto, a Faculdade de Direito do Sul de Minas modernizou-se,

promovendo uma prática vinculada aos novos desafios de um mundo em mudanças

que exige o emprego crítico-reflexivo dos princípios jurídicos em complexas situações

sociais. Tem, portanto, levado adiante a responsabilidade social na preparação de

profissionais aptos a vencer desafios. Faz isso na contextualização do Direito, na

experiência do quotidiano, fundamentada na prática dos saberes humanísticos e

profissionalizantes, capazes de intervir na realidade e de produzir novas teses com

espírito de decisão, na busca de possíveis soluções para os conflitos que se

anunciam para o futuro.

A Assembleia de Minas Gerais reconhece, com esta homenagem, a grande

importância da Faculdade de Direito do Sul de Minas no presente momento da vida

do nosso país, como celeiro de operadores da justiça amplamente capacitados a

conduzir o Estado e o País na consolidação de seu decisivo papel na nova ordem

mundial que se delineia a partir da presente crise internacional.

No nosso agradecimento a seus fundadores, à atual direção, aos professores, aos

funcionários, aos alunos e ex-alunos, abraçamos toda a comunidade sul-mineira, que,

a partir de Pouso Alegre, soube criar e manter uma instituição de tamanha relevância.

Deixamos o nosso muito obrigado, acompanhado daquele abraço que sempre

damos no Dalmo Ribeiro quando citamos o Sul maravilha, o Sul de Minas, maravilha

pelo seu povo, pela sua gente, pela competência dos seus líderes para forjar um

tempo diferenciado no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 10, às 20 horas, nos

termos do edital de convoc ação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/7/2009

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Ruy Muniz e Antônio Júlio (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação

da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ruy Muniz, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.321/2009, cuja relatoria avocou para si.

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 4.104 e

4.192/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.311/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Durval Ângelo (8) em que solicita sejam encaminhados ao Ministério

Público de Mariana, à Corregedoria da Polícia Civil e à Ouvidoria de Polícia cópia das

notas taquigráficas da 22ª Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de

providências para apurar denúncias de invasão de domicílio, arbitrariedades e

improbidade administrativa relatadas pelo Agente de Polícia Civil, Jorge José da

Silva, a esta Comissão, contra o Cap. Anderson, desse Município; sejam

encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar, à Ouvidoria de Polícia, à

Corregedoria da Polícia Civil e ao Ministério Público - CAO-DH cópia das referidas

notas e pedido de providências cabíveis; sejam encaminhados à Promotoria do

Município de Brumadinho, à Corregedoria da PMMG e à Ouvidoria de Polícia cópia

das referidas notas e pedido de providências para apurar denúncias feitas pelo

Agente de Polícia aposentado Geraldo Alcir Guimarães contra policiais militares de
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Brumadinho; seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG e à Secretaria de

Defesa Social pedido de providências para apurar denúncias sobre a conduta do Ten.

PM Paulo Roberto, lotado no Batalhão de Polícia de Eventos, envolvido em conflito

com policiais civis ocorrido em 16/5/2009, no "Mega Space", no Município de Santa

Luzia, e acusado de possíveis atos que configuram crime e improbidade

administrativa, e requer ainda seja determinado o afastamento cautelar do referido

oficial durante o transcurso das apurações; seja encaminhado ao Secretário de

Defesa Social pedido de providências para que inclua na pauta da reunião do

Colegiado das Corregedorias dos Órgãos do Sistema de Defesa Social a discussão

sobre o referido conflito com o intuito de obter esclarecimentos e dar

encaminhamentos; seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social, ao

Comandante-Geral da PMMG, ao Chefe da Polícia Civil e aos Corregedores da

PMMG e da Polícia Civil pedido de providências para apurar a responsabilidade dos

servidores da Polícia Militar que, supostamente, teriam cometido atos criminosos e de

improbidade administrativa contra o Agente da Polícia CivilCarlos Alberto Simões, em

sua residência; seja realizada visita desta Comissão às dependências das unidades

policiais da 22ª Delegacia Regional de Janaúba; seja realizada reunião para, em

audiência pública, obter esclarecimentos sobre a situação dos moradores do Bairro

Camargos, nesta Capital; Durval Ângelo e Djalma Diniz (4) em que solicitam seja

realizada reunião para, em audiência pública, debater conflitos agrários ocorridos no

Município de Pingo d'Água, entre pequenos produtores rurais e a empresa

ArcelorMittal Inox Brasil; seja encaminhado aos acionistas e à direção da empresa

ArcelorMittal Inox Brasil cópia das notas taquigráficas da reunião realizada por esta

Comissão em 13/7/2009, no Município de Pingo d' Água, e pedido de providências

para que negociem com os pequenos produtores rurais da região; seja encaminhado

ao Instituto de Terras de Minas Gerais - Iter -, pedido de providências para realizar

um levantamento discriminatório das terras de propriedade da empresa ArcelorMittal

Inox Brasil localizadas nos Municípios de Pingo d'Água, Bom Jesus do Galho e

Córrego Novo; seja encaminhado ao CAO do Patrimônio Público pedido de

providências para apurar denúncias sobre a conduta do servidor da Prefeitura de

Pingo d'Água que se diz advogado e no horário de serviço negocia imóveis na região;
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Almir Paraca (4) em que solicita seja encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido

de providências para nomear um Defensor Público para o Município de Buritis, em

função da carência de assistência jurídica para a população; e pedido de providências

para realizar um mutirão de atendimento pelo Grupo de Atuação Estratégica

Permanente na Defesa da População Carcerária - Gaep -, junto aos presos da

Cadeia Pública de Buritis, tendo em vista relatos dos familiares apresentados em

audiência pública desta Comissão; seja enviado ao Chefe da Polícia Civil pedido de

providências para mobiliar e equipar a Cadeia Pública de Buritis, colocar guaritas,

aumentar o armamento e os muros, proporcionando melhores condições de trabalho

aos agentes penitenciários; seja enviado ao Subsecretário de Administração Prisional

pedido de providências para designar mais agentes penitenciários para a Cadeia

Pública de Buritis, principalmente do sexo feminino, de forma a possibilitar a revista

de familiares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Gláucia Brandão.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2009

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Eros Biondini e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta

e a deliberar sobre proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do

Sr. Cícero Mauro Fialho Rodrigues, Presidente da Comissão Organizadora dos

Eventos Comemorativos dos 300 Anos da Abertura do Caminho Novo da Estrada

Real, convidando para a solenidade de abertura dos referidos eventos. 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 4.114; 4.116; 4.158; 4.159;

4.163; 4.190; 4.215 e 4.218/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.291/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

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

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública em Passa-Quatro para debater temas relacionados ao

turismo nesse Município e na região; e Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater a realização de feiras em Belo

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Adelmo Carneiro Leão - Deiró

Marra.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.810 /2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação à estrada que liga os Municípios de Divisa Nova e Botelhos.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 10/10/2008, vem a matéria a esta

Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 29/10/2008, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à
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análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.810/2008 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Deputado Agostinho Patrús ao trecho da LMG-880 que liga os Municípios de Divisa

Nova e Botelhos.

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 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. Ao Estado membro cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

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

condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser da competência

do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que o homenageado seja

falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu a matéria em tela no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a

apresentação do projeto por membro desta Assembleia Legislativa.

Ressalte-se que o Diretor-Geral do DER-MG, por meio da nota técnica de

18/12/2008, manifestou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise,

uma vez que o referido trecho não possui denominação oficial

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.810/2008.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Fábio Avelar -
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Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.859/2008

Comissão de Cultura

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Corporação Musical Dom Inocêncio, com sede

no Município de Campanha.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.859/2008 pretende declarar de utilidade pública a Corporação

Musical Dom Inocêncio, com sede no Município de Campanha, entidade sem fins

lucrativos que tem como finalidade a disseminação da arte musical.

Para a consecução desse objetivo, a associação mantém banda de música com

instrumentos de sopro e percussão e escola gratuita de arte musical e formação de

músicos. Além disso, apresenta-se em desfiles, solenidades, datas cívicas e festivas.

Por colaborar com o aprimoramento cultural da população de Campanha,

acreditamos ser a Corporação Musical Dom Inocêncio merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.859/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.869/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à estrada que liga o Município de Alagoa ao Município de
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Itamonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/11/2008 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 18/11/2008, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário. De posse da resposta,

passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.869/2008 tem por escopo seja dada a denominação de

Osvaldo Martins de Barros ao trecho da Rodovia LMG-881 que liga o Município de

Alagoa ao Município de Itamonte.

O art. 22 da Constituição da República relaciona as matérias que só podem ser

reguladas pela União, que são as de interesse nacional; 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 de suplementar as legislações federal e

estadual, para atender às suas peculiaridades. Para o Estado membro, a regra básica

está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta  tratar 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.

Com base nessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 1 3.408, de 1999, que dispõe

sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e de

que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio das matérias de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a

apresentação do projeto em tela por membro deste Parlamento.

Ressalte-se que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,
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manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 18/12/2008, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho rodoviário não

possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, apresentada ao final deste parecer, com o objetivo de identificar

corretamente o trecho rodoviário que se pretende denominar.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.869/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominado Rodovia Osvaldo Martins de Barros o trecho da Rodovia

LMG-881 que liga o Município de Alagoa ao Município de Itamonte.”.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Fábio Avelar -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.266/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo, com

sede no Município de Arcos.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.266/2009 pretende declarar de utilidade pública a Corporação

Musical Nossa Senhora do Carmo, com sede no Município de Arcos.

A entidade possui como finalidade a disseminação da arte musical e, para a

consecução desse objetivo, mantém uma banda de música e uma escola para a
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formação de novos músicos. Com os seus cursos e eventos, colabora com o

aprimoramento cultural da população. Já com o seu corpo de músicos, faz-se

presente em eventos cívicos e espetáculos públicos em geral.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.266/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2009.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.409/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Milho Verde - IMV -, com sede no Município de

Serro.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.409/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Milho Verde, sem fins lucrativos, de cunho cultural, que possui como

finalidade precípua o planejamento e coordenação de programas, projetos e ações

institucionais que promovam a cultura e a preservação ambiental.

A entidade apoia e incentiva a produção cultural da comunidade local; promove o

intercâmbio com instituições públicas e privadas que desenvolvam programas

congêneres; organiza encontros, debates e parcerias entre artistas e operadores

culturais e de turismo, além de empreender ações que estimulam o desenvolvimento

sustentável.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.409/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2009.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.444/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação a escola estadual situada no Município de Senhora do Porto.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.444/2009 visa dar a denominação de Escola Estadual Civa

Simões Fonseca à escola estadual localizada na Praça Monsenhor José Coelho, nº

29, Centro, no Município de Senhora do Porto.

O projeto encaminhado pelo Governador resulta de solicitação do Colegiado dessa

unidade de ensino, o qual, em reunião realizada em 27/4/2009, homologou, por

unanimidade de votos, a indicação do nome da mestra para dar denominação à

escola.

A Professora Civa Simões Fonseca é natural do Distrito de Gororós, no Município

de Dom Joaquim. Após concluir o magistério, casou-se e foi morar no Município de

Alvorada de Minas, onde iniciou sua carreira profissional. Em 1968, sua família

mudou-se para o Município de Senhora do Porto, onde passou a exercer a função de

professora na Escola Estadual Cônego José Coelho, da qual foi Diretora até sua

aposentadoria.

Paralela a sua atuação profissional, participava ativamente das ações comunitárias

voltadas para a melhoria das condições de vida dos moradores de Senhora do Porto.

Engajou-se em grupos de reflexão, comissões de serviços e atividades festivas

locais, sempre ajudando os menos favorecidos com a organização de bazares e a
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doação de cestas básicas.

Diante dessas considerações, é justa e meritória a pretensão de gravar o seu nome

no prédio da referida escola estadual.

Entretanto, com o objetivo de incluir a designação “Professora” antes do nome da

homenageada, para melhor ressaltar sua importância para as futuras gerações,

apresentamos a Emenda nº 1.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.444/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se no art. 1º a expressão “Professora” antes do nome “Civa Simões

Fonseca”.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.445/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação a escola estadual situada no Povoado de Venceslau Brás, Município de

Sete Lagoas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.445/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Venceslau Brás à escola estadual localizada no Centro Socioeducativo de

Sete Lagoas, no Povoado de Venceslau Brás, Município de Sete Lagoas.

O projeto encaminhado pelo Governador do Estado tem o objetivo de prestar justa

homenagem à memória de Venceslau Brás, que nasceu em São Caetano da Vargem

Grande, hoje Município de Brazópolis. Foi Promotor Público em Itajubá, Vereador e
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Presidente da Câmara Municipal de Monte Santo. Elegeu-se Deputado Estadual em

1892 e Deputado Federal em 1896. Em 1909, foi Governador do Estado de Minas

Gerais e Vice-Presidente da República. Assumiu a Presidência em 1914, adotando

uma política financeira austera.

Empreendedor, enfrentou a redução drástica das exportações brasileiras, devido à

desorganização do mercado internacional provocada pela Primeira Guerra Mundial,

queimando três milhões de sacas de café estocadas, com a finalidade de evitar a

queda dos preços. Sua determinação levou à segunda valorização do café entre 1917

e 1920.

Prestou relevantes serviços à sociedade, preocupando-se, com o bem-estar das

pessoas, principalmente, as mais carentes.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar o Centro Socioeducativo de

Sete Lagoas.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.445/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.498/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente de Citrolândia Divino Ferreira

Braga, com sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.498/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Beneficente de Citrolândia Divino Ferreira Braga, com sede no Município

de Betim.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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. 34 que, na

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

congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho Municipal ou

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública; e no art. 37, que as atividades

dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.498/2009.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio Avelar - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.512/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas

de Nova Era – Apene –, com sede no Município de Nova Era.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.512/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Nova Era.

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 § 2º do art. 29 determina que

as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes não serão remuneradas; e o parágrafo único do art. 43 dispõe que,

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

congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto com a finalidade de adequar

o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.512/2009 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Pensionistas do Município de Nova Era – Apene –, com sede no Município de Nova

Era.”.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Ronaldo Magalhães -

Fábio Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.857/2007
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 1.857/2007 “dispõe

sobre a concessão de incentivo a empresa que contratar empregados egressos do

sistema prisional e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 24/11/2007, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer preliminar quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Nos termos do art. 173, § 2o, do Regimento Interno, em razão da semelhança da

matéria foi anexada a esta proposição o Projeto de Lei no 3.474/2009, de autoria do

Governador do Estado.

Fundamentação

Consoante o projeto em epígrafe, a empresa que tenha domicílio no Estado e que

contratar, no mínimo, dois detentos dos regimes semiaberto ou aberto ou egressos do

sistema prisional receberá incentivo fiscal mediante certificado expedido pelo poder

público, na forma a ser fixada em decreto do Poder Executivo, estabelecendo o limite

máximo do incentivo a ser concedido, em cada exercício financeiro, por beneficiário.

O mencionado certificado poderá ser utilizado no pagamento dos seguintes tributos:

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, até 15% do valor

devido; Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação – ITCD – , até 30% do

valor devido; contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas, até 20% do

valor devido, a cada incidência. Segundo o projeto, os referidos percentuais serão

estabelecidos de forma progressiva, conforme o número de empregados, nos termos

da regulamentação da lei.

Por fim, o projeto determina que a Assembleia Legislativa fixará anualmente o

montante global a ser utilizado como incentivo, respeitado o limite mínimo de 1% e

máximo de 6% da receita proveniente dos tributos sobre os quais incide o benefício

em questão.

Conquanto o projeto tenha um objetivo nobre, qual seja promover a reinserção

social de egressos do sistema prisional, há óbices de ordem jurídico-constitucional à
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sua aprovação na forma proposta, tendo em vista os meios estabelecidos para o

alcance do fim almejado.

Em tema de direito tributário, a Constituição da República estabelece, em seu art.

24, inciso I, a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal. Portanto, à União compete estabelecer normas gerais sobre a matéria,

cabendo aos Estados suplementá-las naquilo que for necessário para afeiçoá-la às

peculiaridades regionais.

No uso dessa prerrogativa constitucional de editar normas gerais sobre matéria

financeiro-tributária, a União editou a Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, que

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão

fiscal e dá outras providências, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal

– LRF. Trata-se de diploma legal cujo campo de incidência alcança todo o território

nacional, impondo-se, pois, à observância compulsória de todos os Estados da

Federação. Cumpre invocar o disposto no art. 14 da referida lei, vazado nos

seguintes termos:

“Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual decorra a renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

‘caput’, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º – A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de

base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e

outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado.”

Ora, o projeto em exame, conquanto institua um benefício de natureza tributária,
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não se faz acompanhar da devida estimativa do impacto orçamentário-financeiro que

decorrerá da medida legislativa preconizada. Não há também nenhum dado relativo à

consecução das metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias. Tampouco existe a previsão de medidas de compensação para a

perda de receita que acarretará.

Por outro lado, nada impede que o objetivo que se pretende alcançar com a medida

em questão seja implementado de outra forma. Nesse ponto, cumpre manifestarmo-

nos sobre o Projeto de Lei no 3.474/2009, de autoria do Governador do Estado, que

foi anexado ao projeto em apreço e tem o mesmo objeto da proposição principal.

Por intermédio da Mensagem no 377/2009, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa o projeto mencionado, que pretende autorizar o Poder Executivo a

conceder subvenção econômica às empresas que contratarem egressos do sistema

prisional do Estado, no âmbito do Projeto Regresso, vinculado ao Programa de

Reintegração Social do Egresso do Sistema Prisional – Presp –, gerido e executado

pela Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds. Insta esclarecer que o Projeto

Regresso foi instituído por meio do Decreto no 45.119, de 2009, e se destina ao

fomento à inserção dos egressos do sistema prisional mineiro no mercado de

trabalho.

De acordo com o Projeto de Lei no 3.474/2009, serão beneficiárias da subvenção

econômica as pessoas jurídicas que satisfaçam os requisitos estabelecidos em

regulamento e que comprovem regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro

Social – INSS –, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – e à Fazenda

Estadual.

Ressalte-se, ainda, que serão regulamentados pelo Poder Executivo as condições

operacionais para a implementação e a execução do projeto e para o pagamento, o

controle e a fiscalização da subvenção autorizada pela lei; as condições para o

credenciamento das empresas interessadas em participar do projeto; e as condições

para o acesso do egresso do sistema prisional do Estado ao projeto, incluindo as

exigências técnicas pertinentes.

Para dar suporte financeiro a essa medida, a proposição estabelece que os

recursos serão provenientes de dotações orçamentárias da Seds com observância do
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disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e na Lei Orçamentária Anual –

LOA –, sendo que os dispêndios anuais são limitados ao montante previsto na

dotação orçamentária anual da referida Secretaria, em rubrica específica para esse

fim.

Sobre a matéria, é importante, em primeiro lugar, distinguir três modalidades de

atuação estatal no campo do domínio econômico: intervenção por absorção ou

participação, intervenção por direção e intervenção por indução.

No primeiro caso – intervenção por absorção ou participação –, o Estado intervém

no campo da atividade econômica em sentido estrito, desenvolvendo, portanto, ação

como agente econômico. Quando o faz por absorção, assume integralmente o

controle dos meios de produção ou troca em determinado setor da atividade

econômica, atuando em regime de monopólio. Quando o faz por participação,

assume o controle de parcela desses meios, atuando em regime de competição com

empresas privadas que exercitam suas atividades no setor.

No segundo e no terceiro casos – intervenção por direção e intervenção por

indução –, o Estado intervirá sobre o domínio econômico, desenvolvendo ação como

regulador dessa atividade. Quando o faz por direção, exerce pressão sobre a

economia, estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório

para os sujeitos da atividade econômica. Todavia, quando o faz por indução,

manipula os instrumentos de intervenção em consonância com as leis que regem o

funcionamento dos mercados.

No caso das normas de intervenção por indução, deparamos com preceitos que,

embora prescritivos, não são dotados da mesma cogência que afeta as normas de

intervenção por direção. São, portanto, normas dispositivas. Nelas, a sanção é

substituída por incentivos oferecidos pela lei a quem participe de determinada

atividade de interesse geral, estando, nesse caso, vinculado por prescrições que

correspondem aos benefícios usufruídos. Penetra-se, assim, no campo do direito

premial.

Dessa forma, é plenamente admissível que o poder público atue como agente

indutor de determinadas atuações do particular, mediante incentivos ou prêmios,

como ocorre na Lei de Incentivo à Cultura, em que benefícios de ordem fiscal são
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concedidos a empresas que apoiem projetos culturais.

Nesse aspecto, não é incomum o poder público buscar a concretização do princípio

da função social da empresa por intermédio de normas de indução, de conteúdo

positivo, substituindo o comando imperativo pelo convite. Dessa forma, a intervenção

por indução é empregada para estimular a iniciativa privada a empreender ações que

a lei não poderia impor coercitivamente aos particulares. Assim, por meio da

concessão de incentivos fiscais, subvenções, entre outros mecanismos de fomento, o

poder público busca convencer as empresas privadas a se engajar em ações de

responsabilidade social, realizando investimentos em educação, assistência social,

meio ambiente, cultura, entre outros.

No âmbito federal, a Lei no 10.748, de 2003, pode ser citada como exemplo desse

tipo de norma. Por meio dela, o governo federal criou o Programa Nacional de

Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens. Note-se que tal lei se assemelha à

proposição anexada, na medida em que previu a concessão de subvenção

econômica a empregadores visando à criação de postos de trabalho. Vale, por ser

oportuno, destacar que essa norma foi posteriormente revogada pela Lei Federal no

11.692, de 2008, que dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens –

Projovem.

Uma vez que adentramos essa seara, vale salientar também que, com a disciplina

da empresa inaugurada pelo Código Civil de 2002, a ordem jurídica nacional

abandonou definitivamente a figura egocêntrica do comerciante para prestigiar o

empresário, agente econômico comprometido com os reflexos de suas ações na

sociedade. Nesse sentido, a empresa é considerada um núcleo de interesses não só

do empresário, mas também da sociedade que a circunda, o que encontra guarida na

Constituição da República, precisamente no art. 170, III, que institui como princípio da

ordem econômica a função social da propriedade.

Nessa nova ótica, a função social vai além de impor ao direito de propriedade um

dever de abstenção, demandando do proprietário uma ação positiva, qual seja a

exploração de seus bens, visando a alcançar uma finalidade de interesse coletivo. As

empresas devem, portanto, redimensionar o seu papel, de forma a concretizar sua

função social, que não se limita ao resultado útil decorrente da gestão empresarial,
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incumbindo-lhes promover o bem-estar da comunidade, assumindo tarefas

tipicamente estatais, como assistência social e cultura.

Ademais, deve-se destacar que a função social da propriedade é princípio

vocacionado a assegurar mais densidade ao princípio da dignidade da pessoa

humana. Operativamente, destina-se aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,

condicionando a atuação desses.

Desse modo, respeitados os limites constitucionais, o Estado pode e deve

implementar, pela via legal, essa função social ativa, impondo aos titulares de

empresa obrigações positivas para além dos resultados úteis inerentes à própria

atividade econômica.

Como regra geral, a concessão de subvenções pelo poder público é permitida pelo

ordenamento constitucional. Como exceção, destaca-se o previsto nos arts. 19, I,

199, § 2o, e 213, da Carta Federal, que vedam a concessão de subvenções para os

cultos religiosos, as igrejas e as instituições privadas de saúde e de educação com

fins lucrativos.

A subvenção é vista, no direito francês, como “dirigida a empresas ou a programas

de criação, extensão ou de localização de atividades acompanhadas da criação de

empregos e de realização de investimento” (Henry-Michel Crucis, “Finances

Publiques”, p. 11).

Em nosso direito, Regis Fernandes de Oliveira define subvenção como “o auxílio

financeiro, previsto no orçamento público, para ajudar entidades públicas ou

particulares a desenvolver atividades assistenciais, culturais ou empresariais” (“Curso

de Direito Financeiro”, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006).

Saliente-se que a subvenção é incentivo que não tem natureza fiscal. Dessa forma,

ainda que normas instituidoras de subvenção econômica se assemelhem a normas

de incentivos fiscais, com estas não se confundem. A concessão de subvenções pelo

poder público está subordinada à satisfação das normas constantes no art. 12, § 3o,

da Lei Federal no 4.320, de 1964, o qual, por sua importância, transcrevemos:

“Art. 12 – A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:

(...)

§ 3o – Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências
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destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se

como:

I – subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de

caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa;

II – subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas

de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.” (grifo nosso).

Vê-se, pois, que se consideram subvenções as transferências de recursos

destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas.

Por seu turno, consideram-se transferências correntes, em conformidade com o §

2o do citado art. 12 da Lei Federal no 4.320, as dotações previstas no orçamento para

cobrir despesas às quais não corresponda contraprestração direta em bens ou

serviços, inclusive contribuições e subvenções destinadas a atender entidades de

direito público ou privado. Tratando especificamente da subvenção econômica, o art.

18 da referida lei dispõe:

“Art. 18 – A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de

natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas,

expressamente incluídas nas despesas correntes do Orçamento da União, do Estado,

do Município ou do Distrito Federal.

Parágrafo único – Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas:

a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os

preços de revenda, pelo governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais;

b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de

determinados gêneros ou materiais.”.

Deverão ser atendidas as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO –, a qual, conforme preceitua a Lei Complementar Federal no

101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, deverá conter “normas

relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas

financiados com recursos dos orçamentos” (art. 4o, inciso I, alínea “e”) e “demais

condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e

privadas” (art. 4o, inciso I, alínea “f”).

Tais dispositivos, obviamente, devem ser conjugados com as demais normas,



____________________________________________________________________________
379

inclusive da Constituição da República, que estabelecem para o recebedor o dever de

prestar contas da aplicação dos recursos. Insta observar, portanto, a redação dada

pela Emenda à Constituição da República no 19, de 1998, ao parágrafo único do art.

70, prevendo que

“prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza

pecuniária”.

No que respeita à transferência de recursos públicos para o setor privado, o art. 26

da LRF determina que, somente mediante lei específica, poderá haver destinação de

recursos para atender a pessoas físicas ou jurídicas, havendo dotação orçamentária

e compatibilidade com a LDO.

Quanto à questão de a subvenção ser determinada em lei específica, isso significa

que deve haver lei que autorize a concessão da subvenção e identifique as entidades

beneficiárias. Não se exige, contudo, a edição de uma lei para cada entidade,

podendo existir apenas uma lei relacionando as diversas entidades que poderão vir a

ser beneficiadas, a qual vigerá por tempo indeterminado, ou seja, valerá por mais de

um exercício financeiro ou até que lei posterior a revogue ou altere.

Diz-se, portanto, que a lei deve ser específica porque deverá tratar exclusivamente

da subvenção, não podendo regular concomitantemente outras matérias. Dessa

forma, não é suficiente a mera autorização por via da Lei do Orçamento Anual ou por

meio de crédito adicional.

Feitas essas considerações, é importante frisar a necessidade de que o auxílio seja

de interesse público devidamente comprovado, uma vez que se trata de dinheiro

público, que deve ser administrado consoante os princípios da legalidade e da

moralidade administrativa.

Ademais, embora a proposição em análise não se enquadre nessa hipótese, vale

lembrar que é vedada a concessão de subvenção em ano eleitoral, em virtude da

alteração promovida pela Lei Federal no 11.300, de 2006, que modificou as condutas

vedadas aos agentes políticos, estampadas no art. 73 da Lei Federal no 9.504, de

1997, à qual foi acrescentado o § 10, transcrito a seguir:
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“Art. 73 – São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos

pleitos eleitorais:

(...)

§ 10 – No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de

bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de

calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados

em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o

Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e

administrativa.”.

A expressão “bens, valores ou benefícios” deve ser interpretada na amplitude de

seu sentido, abarcando, inclusive, benefícios de cunho financeiro. Já com relação ao

termo “e já em execução orçamentária no exercício anterior”, resta concluir que se

reputam regulares – e, portanto, excluídos da vedação – os repasses financeiros

feitos pela administração pública decorrentes de programação anterior, sendo que o

orçamento do ano eleitoral deve prever a continuidade desses programas.

Com relação à previsão de regulamentação da matéria pelo Poder Executivo, não

vislumbramos ofensa ao princípio da legalidade, porque, conforme determina o art.

90, VII,da Constituição do Estado, cabe ao Governador do Estado expedir decretos e

regulamentos. Portanto, o poder regulamentador é faculdade constitucionalmente

outorgada ao Chefe do Executivo para a fiel execução da lei. Sobre o tema, José

Afonso da Silva esclarece:

“O princípio é o de que o poder regulamentar consiste num poder administrativo no

exercício de função normativa subordinada, qualquer que seja seu objeto. Significa

dizer que se trata de poder limitado. Não é poder legislativo; não pode, pois, criar

normatividade que inove a ordem jurídica. Seus limites naturais situam-se no âmbito

da competência executiva e administrativa, onde se insere. Ultrapassar esses limites

importa em abuso de poder, em usurpação de competência, tornando-se írrito o

regulamento dele proveniente” (“Curso de Direito Constitucional Positivo”, Malheiros

Editores, São Paulo, 15a edição, 1998, p. 426-427).

Por fim, é importante dizer que os fatores decisivos para a concessão de
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subvenções devem pautar-se pelos princípios constitucionais e, sempre que possível,

prever a imposição de critérios de custo-benefício ou de custo-efetividade.

Não resta dúvida de que a matéria se insere no domínio da competência legislativa

estadual, conforme estabelece o inciso I do art. 24 da Constituição da República,

segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre direito financeiro.

No que toca à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não há nada que

impeça a tramitação da proposições, já que inexiste norma instituidora de iniciativa

privativa relativamente à matéria.

Esclareça-se, por ser oportuno, que, embora a Constituição da República, nos arts.

84, inciso XXIII, e 165, reserve ao Presidente da República a iniciativa de leis no

âmbito orçamentário (plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais),

da mesma forma que a Carta mineira, no art. 66, inciso III, no âmbito estadual, a lei

que concede subvenção econômica não se enquadra nessas hipóteses, não cabendo

cogitar de repercussão no orçamento dela decorrente. Nesse sentido decidiu o

Supremo Tribunal Federal – STF –, no julgamento da ADI-MC 724, publicada no

“Diário da Justiça” de 27/4/2001. O relator da matéria, Ministro Celso de Mello,

entendeu o seguinte:

“A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e

nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao

poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma

explícita e inequívoca”.

Resta concluir que a matéria configura hipótese sujeita à iniciativa comum ou

concorrente, partilhada, pois, entre os parlamentares e o Chefe do Poder Executivo.

Ademais, deve-se reconhecer que a atuação legislativa nesse caso não é provocada

por iniciativa exclusivamente parlamentar, tendo em vista a apresentação do projeto

do Governador do Estado.

Entendemos que o projeto anexado traz importantes sugestões, aprimorando a

matéria em análise. Por essa razão, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste

parecer, para adequar a proposição principal ao ordenamento jurídico e à técnica

legislativa, incorporando as inovações constantes no projeto apresentado pelo
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Governador do Estado, o que resultou na instituição de subvenção econômica com

objetivo claro e mecanismos de execução.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 1.857/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir:

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas

que contratarem egressos do sistema prisional do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica às

pessoas jurídicas que contratarem, na forma estabelecida em regulamento, egressos

do sistema prisional do Estado, 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 – A subvenção econômica de que trata esta lei tem como objetivo favorecer

a reinserção social do egresso do sistema prisional do Estado, por meio de incentivo

à criação de postos de trabalho.

Art. 3º – A concessão da subvenção econômica de que trata esta lei será feita por

meio de programa gerido e executado pela Secretaria de Estado de Defesa Social –

Seds.

Art. 4º – Serão beneficiárias da subvenção econômica as pessoas jurídicas que

satisfaçam os requisitos estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único – Para beneficiar-se da subvenção econômica a que se refere o

“caput” deste artigo, as pessoas jurídicas deverão comprovar regularidade perante o

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço – FGTS – e a Fazenda Estadual.

Art. 5º – O Poder Executivo especificará em regulamento:

I – as condições operacionais para a implementação e a execução do programa a

que se refere o art. 3º e para o pagamento, o controle e a fiscalização da subvenção

econômica de que trata esta lei;

II – as condições para o credenciamento das empresas interessadas em participar
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do programa a que se refere o art. 3º desta lei;

III – as condições para o acesso do egresso do sistema prisional do Estado ao

programa a que se refere o art. 3º desta lei, incluindo as exigências técnicas

pertinentes.

Art. 6º – As pessoas jurídicas que atenderem ao disposto nesta lei receberão

subvenção econômica, mediante assinatura de termo de compromisso, no valor

correspondente a dois salários mínimos por cada empregado contratado, concedida

trimestralmente pelo tempo que durar o contrato de trabalho e pelo prazo máximo de

vinte e quatro meses.

Art. 7º – As pessoas jurídicas que receberem subvenção econômica nos termos

desta lei poderão contratar número de egressos que represente, no máximo, 5%

(cinco por cento) do respectivo quadro de pessoal.

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 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. 9º – É vedada a contratação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau inclusive, de diretores, sócios e

administradores das pessoas jurídicas contratantes.

Art. 10 – A pessoa jurídica que descumprir as disposições desta lei ficará impedida

de participar do programa a que se refere o art. 3º desta lei pelo prazo de vinte e

quatro meses, a partir da data da comunicação da irregularidade, e deverá restituir ao

Estado os valores recebidos, devidamente corrigidos, conforme disposto em

regulamento.

Art. 11 – Os recursos destinados à subvenção econômica de que trata esta lei

serão provenientes de dotações orçamentárias da Seds, observado o disposto na Lei

de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único – Os dispêndios anuais com a subvenção a que se refere o “caput”
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deste artigo ficam limitados ao montante previsto na dotação orçamentária anual da

Seds, em rubrica específica para esse fim.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.317/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe “cria o

Programa Mãe Adolescente na Escola”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/5/2009, foi o projeto distribuído às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende instituir o Programa Mãe Adolescente na

Escola, com a finalidade de garantir prioritariamente vaga para o filho de mãe

adolescente em qualquer creche estadual, bem como para a mãe adolescente em

qualquer escola pública do Estado, e estabelecer o procedimento para a obtenção

dos benefícios.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(Lei Federal nº 8.069, de 1990), em seu art. 4º, estabelece que é dever da família, da

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta

prioridade, a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes referentes à vida, à

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Para tanto, prevê que a garantia da prioridade compreende a primazia de receber

proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos
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serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na

execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos

públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

É importante destacar, ainda, que, no art. 54 da mesma lei, já há expressa previsão

do dever do Estado de assegurar o ensino à criança e ao adolescente, bem como o

atendimento em creche e pré-escola de crianças de até 6 anos de idade.

Não podemos esquecer que a Lei Federal nº 8.642, de 1993, regulamentada pelo

Decreto Federal nº 1.056, de 1994, que criou o Programa Nacional de Atenção

Integral à Criança e ao Adolescente – Pronaica –, tem como finalidade a integração e

a articulação de ações de apoio à criança e ao adolescente.

O Poder Legislativo não pode determinar a implementação de programa

governamental, sob pena de invadir a competência do Executivo, violando o princípio

da separação dos Poderes. Isto ocorreria porque o Legislativo estaria a exercer

função conferida ao Executivo, ao qual compete exercer a administração por meio de

atos de Estado, de governo e de administração. Assim, cabe ao Governador do

Estado a representação do ente político, a direção de seus negócios e a

administração da coisa pública.

O projeto em exame confere “status” legal a matéria que, por sua natureza, é de

caráter predominantemente administrativo, de competência do Poder Executivo, pois

a criação de programas deve dar-se de acordo com as demandas sociais concretas,

tendo em vista o interesse da coletividade.

O STF, em inúmeros julgados, tem-se pronunciado exaustivamente sobre o assunto

(Decisão de Questão de Ordem Suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224), afirmando não estar sob reserva legal a criação de programa, ressalvados os

casos expressamente previstos na Constituição da República, conforme os arts. 48,

IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Assim, o projeto em análise viola a separação dos Poderes e não inova o

ordenamento jurídico, uma vez que suas disposições já se encontram previstas na

legislação federal vigente, de observância obrigatória por todos os entes da

Federação.

Cumpre lembrar que projeto com semelhante conteúdo já tramitou nesta Casa
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Legislativa, sob o nº 243/2007, tendo sido acolhido o parecer desta Comissão por sua

inconstitucionalidade.

Por último, é oportuno destacar que o instrumento adequado para a atuação do

Poder Legislativo na área de políticas públicas é a apresentação de emendas

parlamentares à lei do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – quando de

sua elaboração e de sua revisão anual.

Dessa forma, entendemos que a proposição em estudo não deve prosperar nesta

Casa Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.317/2009.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar, relator - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.319/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe “cria o programa

de diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos portadores de doença pulmonar

obstrutiva crônica – DPOC – no âmbito do Estado, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/5/2009, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme determina o art. 188, combinado com o

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

Fundamentação

A proposição em epígrafe objetiva criar programa de diagnóstico, tratamento e

acompanhamento dos portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC –

no âmbito do Estado. Para tal, determina que os órgãos públicos competentes

ofereçam treinamento especializado aos médicos da rede pública selecionados para

fazerem parte do quadro de profissionais que atuarão no programa. Estabelece,

ainda, que as unidades públicas de saúde que fizerem parte do programa
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disponibilizem exames gratuitos de espirometria e que os órgãos públicos

competentes ofereçam gratuitamente os remédios necessários aos pacientes

diagnosticados na forma do programa.

Não obstante os nobres propósitos do autor da proposição, evidenciados na

justificação que a acompanha, deve-se ressaltar que o projeto em questão não pode

prosperar nesta Casa, uma vez que a matéria versada está inclusa no rol de assuntos

de competência privativa do Governador do Estado.

Com efeito, a criação de programa no âmbito administrativo configura questão

ligada à função constitucionalmente deferida ao Poder Executivo, e sua instituição por

via legislativa não guarda a necessária concordância com os mandamentos

decorrentes do princípio da separação dos Poderes, insculpido no art. 2o da

Constituição da República e no art. 6o da Constituição do Estado.

Decorrentes do postulado básico que norteia a divisão funcional do Poder, tais

preceitos encontram-se refletidos no art. 90, incisos II e XIV, da Constituição do

Estado, que afirma a competência privativa do Governador para dispor sobre matéria

de cunho administrativo, declarando competir-lhe exercer, com o auxílio dos

Secretários de Estado, a direção superior do Poder Executivo e dispor, na forma da

lei, sobre a organização e a atividade da administração estadual.

É, pois, no campo dessa competência privativa que se insere a instituição de

programas, levando em conta aspectos de ordem técnica e operacional a serem

avaliados segundo critérios próprios de planejamento deferidos ao Poder Executivo,

no exercício precípuo da função de administrar.

Ademais, o projeto confere atribuição a órgão da administração pública, invadindo,

nesse caso, o campo normativo atribuído ao Governador do Estado. Com efeito, o art.

66, III, “e”, da Carta mineira estabelece que é matéria de iniciativa legislativa privativa

do Governador a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão

autônomo e entidade da administração indireta. Vale lembrar que o Supremo Tribunal

Federal, examinando questões análogas a essa, declarou inconstitucionais leis de

origem parlamentar que dispunham sobre atribuições conferidas aos órgãos

subordinados ao Governador do Estado (ADI 2.433/MC, DJ de 29/8/2003; ADI 2.799,

DJ de 21/5/2004).
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Também incorre o projeto em inconstitucionalidade ao determinar que as unidades

públicas de saúde disponibilizem à população exames gratuitos de espirometria e ao

obrigar o poder público a fornecer os medicamentos necessários aos portadores da

doença em questão.

Sobre essa matéria, faz-se necessário tecer algumas considerações. Com efeito, a

relevância do direito à saúde e a complexidade dos temas nele compreendidos

denotam a necessidade de uma análise cuidadosa dessas questões.

A Constituição da República preconiza, em seu art. 196, que “a saúde é direito de

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em vista disso, constata-se que a efetividade do direito à saúde requer a atuação

eficiente do poder público por meio da promoção de políticas públicas destinadas a tal

mister. De fato, o que se infere da leitura do art. 196 da Carta Magna é que tal direito

faz surgir para o Estado deveres que lhe são correlatos, e sua efetividade depende da

adoção de políticas sociais e econômicas.

É importante frisar, também, que, com a adoção do modelo de Estado Democrático

de Direito, previsto no art. 1o da Constituição da República, o direito à saúde ganha

contornos mais amplos e democráticos, o que aumenta sua relevância.

A responsabilidade para cuidar da saúde foi atribuída em comum à União, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em conformidade com o art. 23, II, da

Constituição da República, o que acarretou a previsão de competência legislativa

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal nessa matéria, como se

infere da leitura do art. 24, XII, do diploma constitucional. Tal atuação, contudo, deve

dar-se em conformidade com as regras definidas no capítulo da Constituição que

trata da seguridade social, em que está inserida a seção da saúde.

Conforme o art. 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo

com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de

governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem

prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da comunidade.
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A atuação ordenada de todos os entes da Federação em um único sistema é,

portanto, uma imposição constitucional. A esse respeito, o Procurador da República

Marlon Alberto Weichert esclarece que “o objetivo primeiro do SUS é articular todos

os serviços públicos de saúde existentes no País para que, atuando de forma

ordenada, possa haver a otimização dos escassos recursos sociais em todos os

níveis da federação. Com efeito, a atuação conjunta dos entes públicos propicia um

ganho de escala e evita a sobreposição de estruturas” (“A Saúde e a Federação na

Constituição Brasileira”, Lumen Júris Editora, 2004).

Note-se, assim, que a atuação dos entes federados não pode dar-se de forma

desordenada, o que poderia gerar, por um lado, multiplicidade de medidas, e, por

outro, ausência estatal.

O Sistema Único de Saúde foi criado na Lei Federal nº 8.080, de 1990 – Lei

Orgânica da Saúde –, com o objetivo de implementar as diretrizes traçadas na Carta

Magna, com ênfase na descentralização dos serviços prestados à sociedade,

responsabilidade que é dividida entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios. Com efeito, o art. 4º do citado diploma estabelece textualmente:

“Art. 4º – O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de

Saúde – SUS”.

Convém destacar, também, que o art. 7o, XII, da citada norma explicita o princípio

da resolutividade, decorrência do princípio constitucional da integralidade do

atendimento, estabelecendo a “capacidade de resolução dos serviços em todos os

níveis de assistência”.

A partir do disposto na Constituição da República e na Lei Orgânica da Saúde, a

definição das responsabilidades de cada gestor vem sendo construída nos fóruns de

negociação integrados pelos gestores municipais, estaduais e federal – a Comissão

Intergestores Tripartite – e pelos gestores estaduais e municipais – a Comissão

Intergestores Bipartite.

O contínuo processo de pactuação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios, expresso em diversos atos normativos, resultou na edição da Portaria
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no 399/2006, do Ministério da Saúde, que, entre outros pontos, redefine as

responsabilidades dos entes da Federação no que se refere às ações de saúde.

Citando como exemplo o fornecimento de medicamentos, objeto da proposição, a

responsabilidade por seu financiamento e fornecimento é, atualmente, da União, dos

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, conforme a classificação adotada na

política pública pertinente.

Nesse aspecto, deve-se ressaltar que, nos termos da Lei no 14.133, de 2001, para a

implementação da Política Estadual de Medicamentos, cabe ao Estado, por meio da

Secretaria de Estado de Saúde, elaborar o Plano Estadual de Assistência

Farmacêutica, o qual será encaminhado anualmente, até o dia 30 de outubro, ao

Ministério da Saúde, sendo submetido à aprovação do Conselho Estadual de Saúde e

da Comissão Intergestores Bipartite. Na elaboração do referido plano, que será

implantado conforme o princípio de descentralização de gestão, serão considerados o

diagnóstico da situação da saúde e as atividades de assistência farmacêutica no

Estado, a rede de serviços existentes, em vista do nível de complexidade de

atendimento definido pelo SUS, as condições necessárias ao cumprimento das

práticas de assistência farmacêutica, os recursos humanos, materiais e financeiros

disponíveis e a articulação com os Municípios para a adequada prestação da

assistência farmacêutica. Entre outras ações, o plano preverá a definição dos

medicamentos a serem incluídos na Relação Estadual de Medicamentos, a qual será

periodicamente atualizada, com base na Relação Nacional de Medicamentos –

Rename –, na relação de medicamentos essenciais da Organização Mundial de

Saúde – OMS – e no perfil epidemiológico do Estado.

Por outro lado, a Portaria nº 176, de 1999, do Ministério da Saúde, já prevê a

distribuição gratuita de medicamentos, estabelecendo critérios e requisitos para que

os Municípios e os Estados recebam o incentivo à Assistência Farmacêutica Básica,

definindo, ainda, os valores a serem transferidos. Também a Portaria no 956, de

2000, trata da Assistência Farmacêutica e define que os medicamentos básicos ou

essenciais têm a aquisição e distribuição padronizadas pelo Ministério da Saúde, com

financiamento tripartite; os medicamentos excepcionais (de alto custo ou para

tratamento continuado) são também padronizados pelo Ministério da Saúde e
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adquiridos pelas Secretarias de Saúde; e os medicamentos estratégicos são

adquiridos pelo Ministério da Saúde e fazem parte de programas específicos, como,

por exemplo, de controle de endemias (tuberculose, hanseníase, malária,

leishmaniose, doença de chagas e outras), DST/aids, sangue e hemoderivados e

imunobiológicos.

Vê-se, pois, que as ações de assistência farmacêutica no que se refere à atenção

básica em saúde e para agravos e programas de saúde específicos, inseridos na

rede de cuidados da atenção básica, são financiadas pelos três gestores. A

dispensação é obrigação do Município ou do Estado, conforme pactuado na

Comissão Intergestores Bipartite.

O financiamento e o fornecimento de medicamentos, produtos e insumos para os

programas estratégicos são de responsabilidade do Ministério da Saúde. Já a

responsabilidade pelo financiamento dos medicamentos de dispensação excepcional

é do Ministério da Saúde e dos Estados, conforme pactuação, sendo a dispensação

responsabilidade dos Estados.

Na definição das responsabilidade, o processo de pactuação é contínuo. As

responsabilidades vão sendo repactuadas tanto em virtude do processo de

descentralização como por questões de ordem prática, tendo por fim a otimização dos

recursos e o aprimoramento dos sistemas públicos de saúde.

Dessa forma, o fornecimento de medicamentos pelo Estado, bem como a

realização de procedimentos, como o exame que ora se pretende, depende

eminentemente de análise discricionária da autoridade competente, ou seja, do Poder

Executivo, responsável pela política de saúde no Estado, a fim de se apurarem as

necessidades de nossa população, observadas, ainda, as normas da União no que

tange à distribuição das competências entre os entes da Federação. Eis configurada

a interferência do Poder Legislativo na atividade do Poder Executivo, em franca

oposição ao princípio da separação dos Poderes, inscrito no art. 2º da Carta Magna.

É importante mencionar, ainda, a Portaria no 3.916, de 1998, do Ministério da

Saúde, que dispõe sobre a política nacional de medicamentos, a qual estabelece que

a aquisição de medicamentos será programada pelos Estados e Municípios. Prevê,

também, que cabe ao gestor estadual a promoção da formulação da política estadual
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de medicamentos; a coordenação e a execução da assistência farmacêutica no seu

âmbito; a utilização prioritária da capacidade instalada nos laboratórios oficiais para o

suprimento das necessidades de medicamentos do Estado; o investimento na

infraestrutura das centrais farmacêuticas; a orientação e o assessoramento aos

Municípios em seus processos de aquisição de medicamentos essenciais, para que

essa aquisição esteja consoante a realidade epidemiológica e seja assegurado o

abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo.

A Portaria no 3.916 prevê, também, que a aquisição dos medicamentos básicos ou

essenciais será feita segundo a Rename, lista que contém os medicamentos que

satisfazem as necessidades de saúde prioritárias da população, a qual é atualizada

periodicamente e tem como base uma lista modelo da OMS. Tanto os medicamentos

básicos como os excepcionais e os estratégicos são gratuitamente distribuídos no

SUS. Quanto aos primeiros, são distribuídos exclusivamente com a apresentação da

receita aviada por médico da rede. Os excepcionais, por sua vez, exigem o

preenchimento de formulário próprio pelo usuário, além de relatório médico, receita e

outros documentos, que serão analisados na Secretaria de Estado de Saúde para

autorização. Já os estratégicos são distribuídos aos pacientes cadastrados nos

programas.

Portanto, se é evidente a competência do Poder Executivo para decidir qual a

política pública e a maneira como ela será executada, não pode o Legislativo dispor

sobre essa matéria por meio de lei. Com efeito, cabe ao Executivo, por seus órgãos

competentes e fazendo as avaliações técnicas e financeiras necessárias, instituir as

políticas públicas que considera adequadas.

Contudo, se é certo que não se pode negar a competência do Executivo para

implementação de políticas públicas voltadas à promoção da saúde no Estado, nada

impede que o parlamentar apresente emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG,

que será encaminhado pelo Governador do Estado a esta Casa até o dia 30 de

setembro, nos termos do art. 7o da Lei no 17.347, de 16/1/2008, com o objetivo de

promover ações de prevenção, diagnóstico e assistência aos portadores de DPOC.

Com efeito, quando a implementação de programa de ação governamental

demanda previsão de recursos, estes devem estar, necessariamente, previstos na Lei
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Orçamentária Anual – LOA –, de iniciativa do Poder Executivo. Em se tratando de

programa de duração continuada ou que envolva a realização de despesa de capital,

deve estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO –, por força do art. 165

da Constituição da República, e no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG

–, por força do art. 154 da Constituição do Estado. É importante observar, também,

que o parágrafo único do art. 154 da Carta mineira determina que o PPAG e os

programas estaduais devem ser elaborados em consonância com o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI. Assim, o PPAG para o quadriênio 2008-2011

apresenta o Programa Especial no 706 – Atenção à Saúde, gerenciado pelo Fundo

Estadual de Saúde, com o objetivo de efetivar políticas que contribuam para a

melhoria das condições de saúde da população.

Nesse passo, pode o parlamentar, quando da revisão do PPAG, apresentar

emenda ao projeto de lei, com a finalidade de incluir, no referido programa especial,

ação específica, voltada para a prevenção, o diagnóstico e a assistência aos

portadores de DPOC.

Por outro lado, em face da relevância da matéria, vale destacar que a pretensão do

cidadão ao medicamento ou serviço de saúde pode ser levada ao Poder Judiciário, e

o provimento que condena União, Estado, Distrito Federal e Município ao

fornecimento de medicamento ou à realização de determinado procedimento não

usurpa a função dos outros Poderes, mas garante o direito à saúde, que depende de

políticas públicas, cuja execução exige atuação positiva do Executivo, atuação esta

que, se não se verificar no mundo dos fatos, tal como deveria, deverá ser imposta

pelo Judiciário.

Nesse sentido, cabe mencionar decisão da juíza Sandra Alves de Santana e

Fonseca, da 3a Vara da Fazenda Pública Estadual, no julgamento da Ação Civil

Pública no 0024.04.454796-6, estabelecendo que o Estado de Minas Gerais deveria

fornecer 15 medicamentos indispensáveis ao tratamento de portadores da DPOC. A

ação foi proposta pelo Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de

Defesa da Saúde, com o objetivo de obter o fornecimento gratuito de medicamentos

de uso contínuo, de custo elevado e de inviável aquisição pelos enfermos.

Com relação à legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública
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em favor de determinados cidadãos que necessitam do fornecimento de remédios por

parte do Estado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reafirmou, em

26/5/2009, essa possibilidade. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso

Extraordinário no 407902, ajuizado contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio

Grande do Sul, que extinguiu processo sem julgamento de mérito, alegando que não

caberia ao Ministério Público atuar em favor de senhora que necessitava de

fornecimento gratuito de medicamentos. Em seu voto, o Ministro Marco Aurélio citou

três dispositivos constitucionais para embasar o entendimento de que o Ministério

Público pode atuar nesses casos. Inicialmente, o Ministro lembrou que o art. 127 da

Carta Magna estabelece que cabe ao Ministério Público a defesa dos interesses

sociais e individuais indisponíveis. Alegou, ainda, que o art. 196 da mesma Carta

enuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Por fim, ressaltou que o

art. 129, II, prevê como função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo

respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos

assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia.

Assim, por unanimidade, os Ministros decidiram afastar a extinção do processo,

determinando o retorno dos autos para que aquele Tribunal de Justiça prossiga no

exame do caso.

Vale registrar, contudo, que não é pacífico o entendimento de que pode o Judiciário

determinar o fornecimento de medicamento ou a realização de determinado

procedimento sem que isso represente usurpação da função constitucionalmente

atribuída ao Poder Executivo. Os que defendem essa tese argumentam que os

recursos estatais para a efetivação do direito à saúde são finitos, de modo que a

judicialização indiscriminada no fornecimento de medicamentos à população

representa sério risco à organização e ao planejamento das políticas públicas para a

área da saúde, havendo, de tal forma, ingerência indevida do Poder Judiciário na

esfera do Poder Executivo.

Nessa perspectiva, a elaboração das políticas públicas de saúde pressupõem o

estabelecimento de escolhas. Sendo assim, o fato de o Poder Executivo apontar os

medicamentos e tratamentos que serão fornecidos à população não induz, por si só,

à conclusão de que se estaria diante de inconstitucional limitação ao direito à saúde.
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Ao contrário, isso indica que se está por estabelecer garantia de acesso aos serviços

de saúde disponíveis, cuja segurança e eficácia já foram verificadas. Ademais, a

atuação do administrador estaria limitada pela cláusula de reserva do financeiramente

possível, o que implica escolhas que beneficiem a maior parte da população. A

atuação do Judiciário nesses casos teria repercussão direta sobre a alocação de

recursos públicos, atingindo toda a população beneficiada pelo SUS. Isso porque o

administrador teria de retirar recursos financeiros de uma determinada área prioritária

com o intuito de aplicar em outra, em cumprimento à decisão judicial.

Os que defendem essa tese entendem, assim, que tais decisões podem até atender

às necessidades imediatas de determinados jurisdicionados, mas, em curto prazo,

impedirão políticas estatais na promoção da saúde pública. Nessa inevitável colisão

de direitos, argumentam que deveria prevalecer a saúde coletivamente considerada e

a garantia de implementação de políticas públicas indispensáveis ao cidadão.

O fato é que se, por um lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o

exercício efetivo da cidadania e a realização do direito social à saúde, por outro, as

decisões judiciais têm representado forte ponto de tensão para os elaboradores e os

executores das políticas públicas, os quais se veem compelidos a garantir prestações

de direitos sociais muitas vezes contrastantes com a política estabelecida pelos

governos para a área da saúde e além das possibilidades orçamentárias.

À vista desse quadro e na busca por uma conciliação entre a dimensão subjetiva,

individual e coletiva do direito à saúde e a dimensão objetiva da saúde como dever da

sociedade e do Estado e de como a judicialização deve ser sensível a ambas as

dimensões, o Supremo Tribunal Federal convocou, em 5/3/2009, a Audiência Pública

no 4, primeira audiência pública realizada após a Emenda Regimental no 29, que

passou a prever as competências e o procedimento de convocação e realização de

audiências públicas no âmbito do STF.

É importante mencionar que tramitam hoje no STF os Agravos Regimentais nas

Suspensões Liminares nos 47 e 64, os Agravos Regimentais nas Suspensões de

Tutela Antecipada nos 36, 185, 211 e 278, os Agravos Regimentais nas Suspensões

de Segurança nos 2.361, 2.944, 3.345 e 3.355, processos de competência da

Presidência que versam sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo ou
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ainda não registrados na Anvisa, sobre custeio de tratamentos no exterior, sobre a

realização de técnicas cirúrgicas ainda não desenvolvidas pelo SUS, sobre a patente

de medicamentos, etc.

Cabe registrar, ainda, a Proposta de Súmula Vinculante, apresentada pela

Defensoria Pública da União, que visa à edição de súmulas vinculantes sobre a

responsabilidade dos entes da Federação e sobre a possibilidade de bloqueio de

valores para o fornecimento das demandas de saúde. Também tratam do direito à

saúde o Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, no 566.471, de

relatoria do Ministro Marco Aurélio, que trata do fornecimento de medicamento de alto

custo para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar; a ADI no 1.931, também de

relatoria do Ministro Marco Aurélio, que discute a constitucionalidade de legislação

sobre repasses das seguradoras privadas para o SUS; e a ADI no 4.234, de relatoria

da Ministra Cármen Lúcia, que trata da constitucionalidade das patentes “pipeline”.

Por fim, cabe ressaltar, no que toca ao projeto em análise, que o dispositivo que

determina ao Poder Executivo que regulamente a lei é inócuo, uma vez que o poder

regulamentador já se encontra entre as atribuições do Governador do Estado,

conforme o art. 90, VII, da Constituição do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.319/2009.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Fábio Avelar - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.382/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe “dispõe

sobre a proibição de estabelecimentos comerciais venderem, servirem ou fornecerem

bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009, o projeto foi distribuído às

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



____________________________________________________________________________
397

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre seus

aspectos constitucionais, jurídicos e legais, nos termos do art. 188, combinado com o

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

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe proíbe os estabelecimentos comerciais de vender,

servir ou fornecer bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.

De acordo com o projeto, o descumprimento da norma sujeita o infrator às

penalidades de advertência; multa de 500 Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais – Ufemgs –, dobrada a cada reincidência; suspensão da venda de bebidas

alcoólicas por 15 dias; cassação da permissão para a venda de bebidas alcoólicas;

cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes. No último caso, o órgão de

proteção à criança e ao adolescente notificaria a Secretaria de Estado de Fazenda

para a aplicação da sanção. Além disso, a reativação da inscrição estadual somente

poderia ser solicitada após o prazo mínimo de seis meses. Em caso de dúvida, o

comerciante exigiria a comprovação da idade do consumidor, mediante a

apresentação de documentação hábil.

Em sua justificação, o autor aduz que se faz necessária a criação de novas sanções

para coibir a prática da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes, em

vista dos malefícios que o álcool causa à saúde. Com efeito, os adolescentes estão

especialmente vulneráveis ao consumo de bebidas alcoólicas em razão não apenas

de estarem em processo de formação, mas também por estarem intensamente

expostos à divulgação de propagandas do produto, que não raramente estão

associadas a imagens que remetem a saúde, vigor e sensualidade.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão

analisar, não encontramos óbice jurídico quanto à iniciativa, uma vez que a matéria

não se encontra entre as hipóteses de iniciativa legislativa privativa, previstas no art.

66 da Constituição do Estado. Também não encontramos impedimento no que se

refere à competência material do Estado para legislar sobre a matéria, na medida em

que é da competência do Estado, no âmbito da legislação concorrente, legislar sobre

proteção à infância e à juventude (Carta Federal, art. 24, XV), bem como sobre
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proteção e defesa da saúde (art. 24, XII).

O tema em análise, sem dúvida, é de vital importância para a sociedade, tanto que

foi atribuída à venda de bebidas alcoólicas a menores sanção de natureza penal, não

só no art. 63 da Lei de Contravenções Penais, mas também no art. 243 do Estatuto

da Criança e do Adolescente. Diante da aparente existência de duas tipificações

diversas para a conduta, a jurisprudência majoritária do STJ tem considerado que

venda de bebida alcoólica a menor de 18 anos é conduta que caracteriza

contravenção penal. A esse respeito, veja-se o RHC 19.661/MS, julgado em

22/8/2006, e o REsp 942.288/RS, julgado em 28/2/2008.

Portanto, na jurisprudência brasileira, prevalece o entendimento que atribui a

sanção mais branda para a infração. Todavia, independentemente da sanção penal

atribuída, importa ressaltar que ela não tem sido capaz de inibir a venda ilegal de

bebidas alcoólicas a menores. Por essa razão, a criação de sanção de natureza

pecuniária pode ser uma alternativa mais eficiente para inibir a venda ilegal do

produto.

Contudo, ao se pensar nas possibilidades de sanção, não se pode negligenciar o

fato de que a cassação da licença do estabelecimento comercial equivale à pena

capital para o comércio e implica uma série de efeitos negativos para a economia, em

especial para o mercado de trabalho e consumo, os quais precisam ser sopesados,

sob pena de se fomentar o comércio clandestino. Assim, parece-nos que as penas de

advertência e multa, dobrada a cada reincidência, são suficientes para desestimular a

prática ilícita. Essa conclusão parte do raciocínio de que o fundamental não é ampliar

o número de sanções, mas tornar efetivas as já existentes. Vale dizer: não adianta

ampliar as sanções sem ampliar a correspondente fiscalização. No caso em exame,

valeria a pena introduzir a sanção de advertência e a pecuniária, mas tão somente

estas. Pensamos, ainda, que o valor da multa deve conter uma gradação, de forma

que seja suficiente para prevenir o ilícito, de acordo com a gravidade da infração e o

porte do estabelecimento.

Concluindo, ressaltamos que crianças e adolescentes são considerados pessoas

em desenvolvimento que merecem toda a proteção, não só da família, mas também

da sociedade e do Estado, com prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da
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Constituição Federal e do art. 4º da Lei Federal nº 8.069, de 1990. Todavia, a

proteção a crianças e adolescentes deve harmonizar-se com as exigências de

proteção dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, um dos fundamentos

centrais da República brasileira, nos termos do art. 1º da Carta Magna.

Em razão de tudo o que foi dito, entendemos ser pertinente a apresentação do

Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, o qual atende aos objetivos contidos na

justificação do projeto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.382/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe os estabelecimentos comerciais de vender, servir e fornecer bebidas

alcoólicas a menores de dezoito anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os estabelecimentos comerciais proibidos de vender, servir e

fornecer bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos.

Parágrafo único – Em caso de dúvida, o comerciante exigirá do consumidor a

apresentação de documento de identidade válido em todo o território nacional.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento infrator

às seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

a 1.000 (mil) Ufemgs, de acordo com a gravidade da infração e o porte do

estabelecimento, dobrada a cada reincidência.

Art. 3º – Os recursos oriundos das multas de que trata o inciso II do art. 2º serão

destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência, de que trata a Lei nº 11.397,

de 6 de janeiro de 1994.

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

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Fábio Avelar - Ronaldo

Magalhães.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.515/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo alterar a redação do art. 2º da Lei nº 14.599, de 2003, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2009 e distribuída a

esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.515/2009 tem por escopo alterar a redação do art. 2º da Lei nº

14.599, de 23/1/2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias

Barbosa imóvel com área de 7.620m², para a construção de casas populares.

De acordo com exigência prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, o art. 2º da referida norma prevê o retorno do bem ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe for dada a destinação prevista.

O projeto de lei em análise pretende alterar a redação do art. 2º da Lei nº 14.599,

de 23/1/2003, fazendo prever a reversão após o prazo de dez anos contados da

lavratura da escritura pública de doação. O Município está elaborando seu Plano

Municipal de Habitação de Interesse Social – PMHIS – e pretende incluir esse terreno

em seu planejamento por ser de relevante interesse da comunidade a construção de

casas populares prevista para o local.

Cabe salientar que já expirou o prazo de cinco anos previsto na Lei nº 14.599;

entretanto, como não foi requerida sua reversão ao patrimônio do Estado, pressupõe-

se que não há interesse em sua utilização por parte desse ente federativo. Além

disso, a dilação do prazo preserva o vínculo da utilização do imóvel com o interesse

público que justificou a doação.

Cabe salientar que mais adequado do que a simples alteração numérica do prazo é

a edição de nova lei que conceda ao donatário mais cinco anos, para que a
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administração municipal tenha condições de realizar as obras pretendidas.

Diante disso, apresentamos o Substitutivo nº 1, que concede ao donatário o prazo

de cinco anos, contados da publicação da nova lei, para a utilização do imóvel

conforme a destinação prevista na Lei nº 14.599, além de reafirmar a reversão do

bem ao patrimônio do Estado em caso de descumprimento da obrigação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.515/2009 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.599, de 23 de

janeiro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias

Barbosa o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.599, de 23

de janeiro de 2003, o prazo de cinco anos, contados da publicação desta lei, para a

consecução das obras destinadas à construção de casas populares a que se refere o

parágrafo único do art. 1º daquela lei.

Art. 2º – O imóvel de que trata a Lei nº 14.599, de 2003, reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo previsto no art. 1º desta lei, não tiver sido cumprido o

disposto no parágrafo único do art. 1º daquela lei.

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

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Fábio Avelar - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 702/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sargento Rodrigues, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.651/2006, “dispõe sobre a informação de

quitação de débitos anteriores nos instrumentos de cobrança enviados ao

consumidor”.
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A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, cabendo agora a esta Comissão

deliberar sobre a matéria no 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento

Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto em exame pretende disciplinar a cobrança de débitos dos consumidores,

de modo a evitar práticas lesivas, articuladas pelos fornecedores, com o propósito de

rescindir os contratos disponibilizados no mercado de consumo.

Segundo o autor da proposição, quando esses contratos deixam de ser

economicamente interessantes para os fornecedores, alguns deles buscam romper o

vínculo, provocando a inadimplência do consumidor, o que não se mostra compatível

com os princípios norteadores das atividades de consumo.

Para evitar tais práticas, a proposição cria mecanismos para proteção dos

consumidores, entre eles a necessidade de fazer constar, nos boletos de cobrança, a

eventual existência de débito vencido no período correspondente aos 12 meses

anteriores.

Nota-se que a proposição procura exteriorizar o princípio da transparência,

consagrado na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e

Defesa do Consumidor, na medida em que obriga o fornecedor a prestar informações

claras, ostensivas e precisas, por meio dos boletos de cobrança, sobre os débitos de

responsabilidade dos consumidores. Como se vê, a proposição em tela visa a

proteger o consumidor, parte vulnerável nas relações contratuais no mercado, como

afirma o citado código, em seu art. 4°, inciso I.

Como foi salientado por esta Comissão no 1º turno, “a medida cogitada no projeto é

absolutamente compatível com os interesses dos consumidores, que passarão a ter

conhecimento imediato da plena quitação das parcelas anteriores, relativas aos

contratos de longa duração. Além disso, poderão melhor informar-se sobre as datas e

os valores desembolsados para a quitação dos boletos que lhes são mensalmente

enviados”.

Nota-se, dessa forma, que a medida em questão está em consonância com a
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legislação federal e que, se aprovado o projeto, inovará o Estado na proteção do

consumidor.

Por fim, entendemos ser oportuno o substitutivo apresentado por esta Comissão no

1º turno, o qual aprimorou o projeto quanto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

702/2007 na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - O fornecedor informará, no instrumento de cobrança enviado ao

consumidor, a relação de débitos quitados e não quitados no período correspondente

aos doze meses anteriores, bem como o período de duração do contrato,

discriminando dia, mês e ano de início e término, e os dados relativos a multa

rescisória, caso prevista.”.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros, relator - Leonardo Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 702/2007

(Redação do Vencido)

Obriga o fornecedor a informar a quitação de débitos anteriores no instrumento de

cobrança enviado ao consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O fornecedor informará, no instrumento de cobrança enviado ao

consumidor, a relação de débitos quitados e não quitados no período correspondente

aos doze meses anteriores.

§ 1º - Para os fins desta lei, entende-se por instrumento de cobrança qualquer meio

em que conste informação ao consumidor de débito vincendo ou vencido.

§ 2º - Para a determinação do período referido no “caput”, não se incluirá o mês do

débito objeto do instrumento de cobrança.

§ 3º - A informação determinada nesta lei será prestada independentemente da

periodicidade dos pagamentos devidos, sejam eles mensais, bimestrais ou

trimestrais.
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§ 4º - O dever de informar estabelecido nesta lei será observado em qualquer

espécie de contrato cujo pagamento seja continuado.

§ 5º - A informação especificada no “caput” será prestada discriminadamente,

sendo vedada a apresentação exclusiva de débito total, obtido pela soma dos

pagamentos pendentes.

§ 6º - A discriminação a que se refere o § 5º será acompanhada de detalhamento

dos encargos incidentes, incluindo multa moratória, atualização monetária, juros

moratórios, juros remuneratórios e outros.

§ 7º - O fornecedor informará expressamente todas as parcelas pagas no período

referido no “caput”, usando a palavra “quitado” acompanhada da data correspondente

ao pagamento.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às sanções

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.844 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.844/2008, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

dá a denominação de Promotor de Justiça Hermenegildo Rodrigues de Barros a

próprio estadual destinado ao Ministério Público do Estado, no Município de Januária,

foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.844/2008

Dá denominação a edifício do Ministério Público localizado no Município de Januária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Promotor de Justiça Herme negildo Rodrigues de Barros

o edifício do Ministério Público localizado na Praça Artur Bernardes, n° 366, Centro,

no Município de Januária.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2009

ATA

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Ademir Lucas

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

Correspondência: Mensagens nºs 391, 392 e 393/2009 (encaminhando o Projeto de

Lei nº 3.595/2009 e os vetos parciais às Proposições de Lei nºs 19.219 e 19.230,

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

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.596 a 3.602/2009 -

Requerimentos nºs 4.335 a 4.342/2009 - Requerimentos dos Deputados Inácio

Franco e Délio Malheiros e do Deputado Délio Malheiros - Comunicações:

Comunicações dos Deputados Tiago Ulisses (3), Doutor Viana e Mauri Torres (3) -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio Avelar, Gil Pereira, Célio Moreira,

Antônio Carlos Arantes e Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura

de Inscrições - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Inácio

Franco e Délio Malheiros e do Deputado Délio Malheiros; deferimento - Requerimento

do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -

Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Almir

Paraca - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
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Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo

Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 391/2009*

Belo Horizonte, 6 de agosto de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera o Anexo da Lei nº 16.678, de 10 de

janeiro de 2007, que fixa o efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, até o

ano de 2010.

A alteração do Anexo da Lei nº 16.678, de 2007, tem por objetivo redistribuir o

efetivo da Polícia Militar, ajustando-o à nova realidade da instituição, redirecionando

os cargos vagos nos diversos postos e graduações para o Quadro de Praças.
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Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.595/2009

Altera o Anexo da Lei nº 16.678, de 10 de janeiro de 2007, que fixa o efetivo da

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, até o ano de 2010.

Art. 1º - Ficam alterados os Quadros constantes do Anexo da Lei nº 16.678, de 10

de janeiro de 2007, que fixa o efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, até

o ano de 2010, conforme o Anexo desta lei.

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

“ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 200 )

Quadro de organização e distribuição de efetivo da PMMG

* - O quadro contendo o efetivo previsto da PMMG por quadro foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 13.8.2009.

Efetivo previsto por postos do QO-PM

* - O quadro contendo o efetivo previsto por postos do QO-PM foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 13.8.2009.

Efetivo previsto por postos do QOS-PM

* - O quadro contendo o efetivo previsto por postos do QOS-PM foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 13.8.2009.

Efetivo previsto por postos do QOC-PM

* - O quadro contendo o efetivo previsto por postos do QOC-PM foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 13.8.2009.

Efetivo previsto por postos do QOE-PM

* - O quadro contendo o efetivo previsto por postos do QOE-PM foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 13.8.2009.

Efetivo previsto por graduação do QP-PM

* - O quadro contendo o efetivo previsto por postos do QP-PM foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 13.8.2009.

Efetivo previsto por graduação do QPE-PM
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* - O quadro contendo o efetivo previsto por postos do QPE-PM foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 13.8.2009.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 392/2009*

Belo Horizonte, 6 de agosto de 2009.

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, à

Proposição de Lei nº 19.219, que institui a Política Estadual do Livro.

Ouvida a Secretaria de Estado de Cultura, assim se manifestou quanto ao

dispositivo a seguir vetado:

Art. 5º:

“Art. 5° - Para cumprimento do disposto na Lei Fede ral n° 10.753, de 30 de outubro

de 2003, o Poder Executivo consignará em seu orçamento anual verba destinada às

bibliotecas públicas para sua manutenção e para a aquisição de livros.

Parágrafo único - Os livros a serem adquiridos serão selecionados a partir de lista

com indicações feitas pelos responsáveis diretos pelas bibliotecas públicas.”

Razões do Veto

“O art. 5º da Proposição de Lei em exame é inconstitucional, na medida em que

impõe a consignação anual de dotação orçamentária para execução do diploma legal,

contrariando, assim, o disposto no inciso III do art. 165 da Constituição da República,

que estabelece a iniciativa do Poder Executivo relativamente à lei orçamentária,

sendo certo, então, que compete exclusivamente ao Governador do Estado a

previsão de receitas e a autorização de despesas.”

Neste sentido é reiterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF,

como é o caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2808/RS:

“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do Rio Grande do

Sul. Instituição do Pólo Estadual da Música Erudita. 3. Estrutura e atribuições de



____________________________________________________________________________
410

órgãos e Secretarias da Administração Pública. 4. Matéria de iniciativa privativa do

Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Exigência de consignação de dotação

orçamentária para execução da lei. 7. Matéria de iniciativa do Poder Executivo. 8.

Ação julgada procedente.”.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar em parte a Proposição

em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dessa egrégia Assembleia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 393/2009*

Belo Horizonte, 6 de agosto de 2009.

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 nº 19.230, que dispõe sobre

as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de

2010.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, assim se manifestou

quanto ao dispositivo a seguir vetado:

Art. 57:

“Art. 57 - É vedada a destinação de recursos a título de contribuição corrente para

entidade de direito privado e para fundo ou entidade de direito público sem prévia

autorização legal que especifique sua finalidade.”

Razões do Veto

“Respeitosamente vimos salientar que o veto se assenta na abrangência que o

dispositivo assume e nas dificuldades operacionais geradas para seu cumprimento. A

partir de sua interpretação as transferências correntes realizadas para municípios e

entidades privadas sem fins lucrativos demandariam prévia autorização legislativa

para além da autorização na lei orçamentária e seus créditos adicionais.

Diversas políticas públicas estaduais dependem da interação e do repasse de

recursos do governo estadual para municípios e entidades, notadamente a política
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estadual de saúde, assistência social e para a realização de obras de infraestrutura

nos Municípios, principalmente, na época das chuvas.”

No intuito de evitar que o princípio constitucional da eficiência - consagrado pelo art.

37 da Constituição Federal e referendado pelo art. 13 da Constituição Estadual - seja

golpeado por interpretação anômala do dispositivo em pauta, é que o dispositivo deve

ser excluído da sanção.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar em parte a Proposição

em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dessa egrégia Assembleia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.178/2009, da Comissã o de Educação.

Do Sr. Pedro Luiz Dalcero, Chefe do Gabinete da Casa Civil da Presidência da

República (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 3.772, 3.773 e

4.201/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Márcio A. de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 3.766/2009, do Deputado Célio Moreira.

Da Sra. Cleusa Maria Resende, Presidente da Câmara Municipal de Ilicínea,

solicitando o envio de exemplares das Constituições Federal e Estadual.

Do Sr. Marcos Donizetti da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Muzambinho,

comunicando que essa Casa aprovou, com base em requerimento do Vereador

Professor Otávio Luciano Camargo Sales de Magalhães, voto de congratulações com

esta Assembleia pela realização dos trabalhos relativos ao Plano Decenal de

Educação do Estado. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional do DNIT, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Transporte encaminhado por

meio do Ofício nº 1.406/2009/SGM.

Do Sr. Anderson de Vasconcelos Chaves, Superintendente Regional da Codevasf -

1ª SR, informando a liberação de recursos financeiros para a Emater-MG. (- À
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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. Maurício Alves Peçanha, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, solicitando indicação de titular e suplente para

representar esta Assembleia Legislativa no Conselho.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.962 e  4.013/2009, dos Deputados

Weliton Prado e Gil Pereira, respectivamente.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (4), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.303 e 2.866/2008 e 3.353, 3.399 e

3.405/2009, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e

as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.131/2009,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Nelzio Antonio Papa Júnior, Juiz de Direito da Comarca de São Sebastião do

Paraíso, solicitando informações acerca do projeto apresentado por essa Comarca

referente à construção de anexo à cadeia pública local, com a finalidade que

menciona.

Do Sr. Fernando Zardini Antonio, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.096/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Paulo de Tarso Morais Filho, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.133/2009, da Comissã o de Direitos Humanos.

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

informações relativas ao Requerimento n° 2.991/2008 , da Comissão de Transporte.

Do Sr. Breno Henrique Avelar de Pinho Simões, Chefe de Gabinete da Secretaria

de Saúde (3), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.656, 3.666 e

3.677/2009, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Maria do Carmo de Alvarenga Andrade Gomes, Diretora do Arquivo Público

da Cidade de Belo Horizonte, encaminhando exemplar do “Inventário do Acervo da
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Câmara Municipal no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - 1947-2005”.

Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do Governador, informando o

nome do Sr. Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas da

Secretaria de Esportes e da Juventude, como representante do governo do Estado

em reunião especial desta Casa no dia 10/8/2009.

Do Sr. Getúlio Marques Ferreira, Secretário de Educação Profissional e Tecnológica

do Ministério da Educação (substituto), prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.759/2009, do Deputado Weliton Pra do.

Da Sra. Wilma Luiza Santana, Gerente da Unidade de Orçamento e Finanças da

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (3), informando a liberação de recursos

financeiros referentes aos convênios 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.)

Da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social da Secretaria

Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome (2), informando a transferência de recursos financeiros destinados à

manutenção dos serviços 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. Daniel Silva Balaban, Presidente 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.)

Da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações Institucionais da Aneel,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.054/2009, da Comissão de

Defesa do Consumidor.

Da Sra. Fabiana de Lima Leite, Superintendente de Prevenção à Criminalidade da

Secretaria de Defesa Social, prestando informações relativas aos Requerimentos n°s

3.854 e 3.855/2009, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Odair Ziolli, Assessor Chefe do Gabinete da Presidência da Assembleia
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Legislativa do Estado de São Paulo, agradecendo o envio da publicação “Legística -

Qualidade da Lei e Desenvolvimento” e cumprimentando esta Casa pelo trabalho

realizado.

Do Sr. Ederson Mantoan Zoratto, Coordenador da Assessoria de Cooperação

Nacional do CNPq (substituto), comunicando a celebração de convênio entre esse

Conselho e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. (- 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. Flávio Alves Monteiro, Coordenador do Bloco Brasileiro da União dos

Parlamentares do Mercosul - UPM -, comunicando que a reunião prevista para 3 e

4/8/2009 foi transferida para 17 e 18/8/2009, conforme informações recebidas da

representação brasileira no Parlamento do Mercosul.

Do Sr. Nilton de Oliveira Filho, Diretor-Presidente da Associação do Comércio

Alternativo do Município de Ipatinga e da Região Metropolitana do Vale do Aço,

convidando para debate sobre a regulamentação e a suplementação, em âmbito

municipal, das Leis Complementares n°s 123, de 2006 , e 128, de 2008, a ser

realizado em 13/8/2009.

Da Sra. Cláudia Márcia Melo, Secretária Executiva do Núcleo dos Sindicatos dos

Produtores Rurais do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas,

encaminhando resumo da reunião do Núcleo realizada em 17/7/2009. (- À Comissão

de Política Agropecuária.)

Do Sr. Marco Túlio dos Santos, Diretor-Presidente da Coopertramo, solicitando o

apoio desta Casa para o cumprimento da Lei n° 15.77 5/2005 pela Secretaria de

Transportes e pelo DER-MG quanto aos direitos dos taxistas. (- À Comissão de

Transporte.)

Da Sra. Neusa Resende da Fonseca, Presidente da Associação do Mercado

Distrital do Cruzeiro, solicitando o apoio da Casa para a garantia do espaço e da

continuidade das atividades dos atuais lojistas. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

1.016/2007.)

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia aos colegas que hoje, dia 11 de agosto, é

aniversário do nosso companheiro Duarte Bechir. A ele, os nossos parabéns. Em
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nome da Mesa e de todos os colegas, desejamos-lhe muitas felicidades.

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 3.596/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Cultura da Comunidade Jardim

Alvorada, 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 Cultura da

Comunidade Jardim Alvorada, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação de Cultura da Comunidade Jardim Alvorada, com sede

no Município de Belo Horizonte, é sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve

importantes trabalhos beneficentes, de fins assistenciais, culturais, e educacionais

dirigidos às pessoas carentes. Além disso, promove a prática do esporte e o lazer.

A sua Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntárias, e a Associação está em pleno e regular

funcionamento há mais de nove anos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.597/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da

Comunidade de Urucânia, com sede no Município de Urucânia.

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

Familiares da Comunidade de Urucânia, com sede no Município de Urucânia.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2009.

Ivair Nogueira

Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de

Urucânia, com sede no Município de Urucânia, é uma entidade civil, sem fins

lucrativos, legalmente constituída, que tem por finalidade colaborar no fortalecimento

das organizações de pequenos agricultores e estimular o processo de legalização de

empreendimentos ligados às propriedades rurais que atualmente estejam na

informalidade.

Além disso, busca assistir as famílias de agricultores em suas atividades, firmar

convênios com associações congêneres, autarquias federais, estaduais, municipais e

outras e trabalhar na defesa do meio ambiente como fonte de vida.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor, especialmente os da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para 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 3.598/2009

Declara de utilidade pública a Associação e Ação Social do Bairro São Vicente, com

sede no Município de Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação e Ação Social do Bairro

São Vicente, com sede no Município de Manhuaçu.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2009.

José Henrique
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Justificação: A Associação e Ação Social do Bairro São Vicente, com sede no

Município de Manhuaçu, se encontra em funcionamento desde dezembro de 1981 e

tem como finalidades promover reuniões sociais e culturais, objetivando estimular o

espírito comunitário entre seus associados; celebrar convênios e promover ciclos de

estudos, entre outras.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.599/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional

Francisco Bustamante, com sede no Município de Itanhandu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Conjunto Habitacional Francisco Bustamante, com sede no Município de Itanhandu.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2009.

Rômulo Veneroso

Justificação: A Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Francisco

Bustamante, com sede no Município de Itanhandu, é uma entidade civil sem fins

lucrativos, de cunho assistencial, que visa contribuir para a melhoria da qualidade de

vida da comunidade através da promoção de atividades sociais, culturais e de lazer.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.600/2009

Acrescenta dispositivo à Lei nº 6.689, de 14 de novembro de 1975, que dispõe

sobre a identificação dos estudantes do Sistema Educacional de Ensino e dá outras
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providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 6.689, de 14 de novembro de 1975, o

seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - Fica criado o Cadastro Estadual dos Estudantes - CEE -, no

âmbito da Secretaria Estadual de Educação, que conterá os dados dos alunos

regularmente matriculados, devendo as escolas da rede pública e privada promover

sua atualização, na forma do regulamento, que atenderá as seguintes diretrizes:

I - as associações e agremiações estudantis deverão ser credenciadas junto ao

Cadastro Estadual de Estudantes - CEE - para acessar as informações nele contidas

e efetuar a regular expedição das carteiras de identificação dos estudantes;

II - os estabelecimentos de entretenimento e os promotores de eventos culturais,

esportivos e de lazer do Estado terão acesso ao Cadastro Estadual de Estudantes -

CEE -, para verificação, via internet, da veracidade das carteiras apresentadas, tanto

para a venda do ingresso, que conterá a certificação digital, quanto para o acesso do

estudante.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2009.

Rômulo Veneroso

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é a inserção, na Lei nº 6.689, de

14/11/1975, do Cadastro Estadual dos Estudantes - CEE -, que funcionará no âmbito

da Secretaria Estadual de Educação com o objetivo de coibir as fraudes e clonagens

de carteiras estudantis, permitindo aos estudantes maior comodidade e segurança no

acesso aos estabelecimentos de entretenimento e aos eventos culturais, esportivos e

de lazer do Estado.

A falsificação da carteira de estudante é um problema extremamente grave, pois os

estelionatários, além de clonarem as carteiras estudantis, estão falsificando

declarações escolares, boletos bancários relativos a mensalidades, carimbos

escolares e assinatura de Diretores. Diante de tais fatos, os estudantes têm sido

prejudicados, pois sofrem constrangimentos em alguns estabelecimentos que exigem
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a apresentação de diversos documentos, diante da falta de credibilidade da carteira

estudantil.

Portanto, a proposta deste projeto de lei é fazer com que as escolas da rede pública

e privada alimentem o cadastro com os dados relativos aos estudantes e, juntamente

com as associações e agremiações estudantis credenciadas ao CEE, acessem tal

cadastro antes da emissão das carteiras estudantis, sem a exigência de documentos,

que já constarão no CEE em formato digital. Os estabelecimentos conveniados

também terão acesso ao CEE via internet, para fins de verificação, uma vez que o

comprovante de meia entrada conterá a certificação digital para comprovação da

veracidade da carteira de estudante. Além disso, o atendente do estabelecimento

poderá conferir os dados básicos do estudante que apresentou a carteira,

visualizando facilmente os documentos constantes do cadastro tendo em vista que os

estabelecimentos já possuem internet nos guichês, em virtude da larga utilização de

cartões de crédito pelos clientes.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.601/2009

Declara de utilidade pública o Clube dos Doadores de Sangue de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos Doadores de Sangue de

Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2009.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Como amplamente divulgado pela mídia, são grandes as dificuldades

enfrentadas pelas instituições coletoras de doações de sangue para manterem seus

estoques em níveis capazes de atender à demanda dos hospitais. Apesar das

constantes campanhas visando ao aumento do número de doadores, ainda é

pequeno o contingente de pessoas que se propõem ao gesto.

A iniciativa de constituir associação com a finalidade de arregimentar pessoas para

a nobre atitude da doação de sangue deve, portanto, ser aplaudida, merecendo o
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apoio do poder público.

Entendo, assim, que, com a aprovação desta proposição, estará esta Casa

manifestando seu reconhecimento pelo trabalho realizado pela entidade.

- 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 3.602/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Buritis, com

sede no Município de Lagamar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Buritis, com sede no Município de Lagamar.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Buritis é uma entidade sem

fins lucrativos e de duração indeterminada, com sede no Município de Lagamar. Tem,

entre suas finalidades, a prestação de assistência ao associado e à sua família, por

meio da disponibilização gratuita de serviços nas áreas de saúde e educação.

A Associação está em pleno e regular funcionamento desde 20/4/96, cumprindo

suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais e

beneficentes.

Conforme se infere do seu atestado de funcionamento, a diretoria da Associação é

composta de pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por essa Associação, e por ela

apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública,

conto com o apoio dos ilustres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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Nº 4.335/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas e ao

Secretário Extraordinário para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri e do Norte de Minas pedido de cópia dos documentos que menciona. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº 4.336/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a OAB - Seção Minas Gerais pela comemoração do Dia do

Advogado. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.337/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a instalação de um Posto

Consular dos Estados Unidos da América em território mineiro. (- À Comissão de

Turismo.)

Nº 4.338/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Meio Ambiente pedido de informações que menciona, acerca da usina

termoelétrica que se pretende construir na divisa entre Belo Horizonte e Sabará.

Nº 4.339/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente pedido de informações acerca

da situação ambiental da exploração mineral realizada no Município de Montes Claros

pela Mineradora Pavisan, especialmente no que concerne aos tremores de terra

noticiados no jornal "Hoje em Dia" de 6/8/2009. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.340/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Juiz Paulo de Tarso Tamburini Souza por sua posse no

cargo de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 4.341/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Vice-Governador do Estado e à Secretária de Planejamento pedido

de providências com vistas ao atendimento da demanda de suplementação

orçamentária para o exercício de 2009 formulada pela Defensoria Pública do Estado.

(- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 4.342/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado à Secretária de Planejamento pedido de providências com vistas a

garantir a nomeação dos 150 candidatos aprovados no concurso para provimento do

cargo de Defensor Público do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Inácio Franco

e Délio Malheiros e do Deputado Délio Malheiros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Tiago Ulisses

(3), Doutor Viana e Mauri Torres (3).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

telespectador da TV Assembleia, em primeiro lugar, desta tribuna, na tarde de hoje,

as primeiras palavras do meu pronunciamento serão proferidas em memória do Dr.

Antônio Cardozo, médico de Rio Espera e região.

Neste mundo marcado pela transitoriedade dos eventos e de seus personagens, há

seres humanos que, pelo alcance social do seu trabalho e pela grandeza de suas

ações, conquistam um lugar especial na memória do povo, permeando a história das

gerações. São homens e mulheres iluminados, verdadeiros raios de sol que passam

pela terra iluminando o caminho da gente comum para tornar menos árdua a jornada

e menor o número de obstáculos a serem superados. Esses seres humanos vêm e

vão deixando entre nós a contribuição de sua vida em favor do próximo e da própria

humanidade.

Dias atrás, mais precisamente na madrugada do dia 9 de agosto último, perdemos

mais um desses raios de sol. A dor dessa perda está sendo sentida de forma mais

intensa na cidade de Rio Espera e região, no Campo das Vertentes, em nosso

Estado. Trata-se do Dr. Antônio Cardozo, médico, ex-Prefeito, líder político e

comunitário, desaparecido em decorrência de um câncer que o derrotou.

Filho de Francisco Bernardo Cardozo Neto e Maria Luíza Cardozo, Guadalupe

Antônio Cardozo, carinhosamente chamado de Dr. Antônio, nasceu em Alto Rio Doce

em 18/10/59, Dia do Médico. Teve dez irmãos. Como era de família humilde, sua

infância foi marcada pelo trabalho e pelas dificuldades naturais de uma época de
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ausência de recursos para que a vida fosse confortável.

Para custear os estudos, o jovem Antônio teve de trabalhar em estabelecimentos

comerciais, sendo um destes um supermercado, como embalador. Revelando desde

cedo vocação para a medicina, ingressou na Faculdade de Medicina de Barbacena,

onde se formou clínico geral em dezembro de 1987.

Dr. Antônio trabalhou inicialmente na cidade de Lamim. Posteriormente

desenvolveu suas atividades como médico em Rio Espera, onde já atuava há 17

anos. Trabalhou também em Jeceaba, Capela Nova, Cipotânea, Alto Rio Doce, Entre-

Rios de Minas e Conselheiro Lafaiete.

Médico carismático e extremamente popular, logo conquistou a simpatia e a

admiração da população de Rio Espera, cidade onde passou a residir. Casou-se com

Alessandra Moreira Silveira, com quem teve dois filhos: Antônio Augusto Silveira

Cardozo e Taynara Silveira Cardozo.

Em função de sua personalidade carismática e generosa, médico humanista e

solidário, lideranças políticas de Rio Espera estimularam-no a candidatar-se a

Prefeito Municipal. Eleito pela primeira vez em 1996, assumiu o cargo em 1997. Em

2000, foi reeleito com expressiva votação, reassumindo a Prefeitura em 2001 com

mandato até 2004.

Em seus mandatos como Prefeito, Dr. Antônio desenvolveu um trabalho notável nas

áreas administrativa e financeira, de saneamento básico, saúde, transportes,

educação e reforma escolar, além da pavimentação do importante Distrito de Rio

Melo e o calçamento do Distrito de Piranguita. Também construiu quadras na zona

rural e um grande núcleo escolar na comunidade de Samambaia.

Em sua área de formação profissional, deu ênfase ao setor de saúde, contratando

médicos, bioquímicos, dentistas, enfermeiras, e concluiu as obras do hospital e da

maternidade da cidade, hoje referência para toda a região. Na área de lazer e

turismo, buscou incentivar a produção da cachaça artesanal, realizando várias

edições da Festa da Cachaça de Rio Espera. Ele também reativou a Festa do Rio-

Esperense Ausente, uma das maiores atrações do Vale do Piranga e Alto Paraopeba.

No setor de saneamento, deu destaque à implantação da Copasa. Na zona rural,

priorizou a implantação e ampliação das redes de energia elétrica, a abertura e
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melhora das estradas.

Esta é uma pequena homenagem que faço à memória do Dr. Antônio: o homem

simples e aberto, o médico caridoso e amigo. Em seu funeral, cerca de 7 mil pessoas

de diversas regiões estiveram presentes, levando uma carinhosa despedida ao seu

grande benfeitor. Dr. Antônio parte, mas nos deixa um legado de responsabilidade,

competência, seriedade, um exemplo de médico, esposo, pai, amigo e companheiro.

Dr. Antônio, todos nós sentimos a sua falta, mas temos certeza de que muitos

seguirão o seu exemplo.

Srs. Deputados, o segundo assunto que trago à nossa reflexão nesta tarde refere-

se novamente ao Aeroporto da Pampulha. Mais uma vez surgem rumores de que a

Anac já se prepara para autorizar a realização de voos a partir da Pampulha para

outros Estados, com aeronaves de grande capacidade, superiores às previstas na

Portaria no 93, que prevê a operação de aeronaves com capacidade inferior a 50

passageiros e dotadas de turboélice.

Há alguns dias, foram veiculadas na imprensa algumas matérias, aliás destacando

o Aeroporto da Pampulha como um aeroporto que poderá ser utilizado já como

instrumento auxiliar para a Copa de 2014. Essas notícias nos preocupam

sobremaneira em virtude de já ter sido constatado, com muita clareza, que o

Aeroporto da Pampulha não é adequado à operação de aeronaves de grande porte.

Ele tem que ser valorizado e considerado como o portal da aviação regional do

Estado. Todos sabemos, todos os Deputados têm conhecimento do ousado plano de

revitalização dos nossos aeroportos no interior do Estado, implementado pelo

Governador Aécio Neves. Até 2011, deveremos ter recuperadas e ampliadas obras

de melhoria em mais de 170 aeroportos, dotando-se a grande maioria deles de

condições de operação noturna, exatamente com o intuito e o objetivo de fomentar o

desenvolvimento da nossa aviação regional. Trago novamente este assunto a esta

Casa para que todos tenhamos condições de acompanhar o desenrolar dos

acontecimentos.

Mais uma vez, gostaria de lembrar a todos os Deputados que o Aeroporto da

Pampulha não tem licenciamento ambiental para operar nem nas condições atuais.

Levamos essa questão à Secretaria de Meio Ambiente e, atendendo a uma
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solicitação da própria Infraero, foi sugerida a formalização de um termo de

ajustamento de conduta - TAC -, que seria feito pela Secretaria de Meio Ambiente em

conjunto com o Ministério Público Estadual e o Federal e com a participação da

Comissão de Meio Ambiente desta Assembleia.

Em nossas mãos temos um ofício que foi encaminhado à Infraero em 14/7/2009,

tratando do licenciamento de operação corretiva do Aeroporto Belo Horizonte, com o

seguinte teor: “Sra. Superintendente, em resposta ao Ofício CF nº 1.048/SBBH,

dessa Superintendência, solicitando a apresentação de proposta de termo de

ajustamento de conduta - TAC - para cumprimento do disposto na legislação

ambiental do Estado de Minas, vimos apresentar minuta do referido termo para

exame dessa instituição”.

Gostaria de ressaltar que a própria administração do Aeroporto da Pampulha

solicitou a elaboração desse TAC e que fosse encaminhada à Infraero uma minuta

desse TAC para sua avaliação.

Continua ainda o ilustre Subsecretário Ilmar Bastos, em seu ofício: “Lembramos que

somente a assinatura do referido termo garantirá que nenhuma autuação ou embargo

ocorra durante o período de licenciamento corretivo do Aeroporto Carlos Drummond

de Andrade. Informamos também que estaremos prorrogando a validade do

Formulário de Orientação Básica Integrada - Fobi -, conforme solicitado no mesmo

ofício”. Vejam bem que a própria Infraero solicitou a prorrogação do prazo definido no

Fobi e o encaminhamento do TAC.

Concluindo a sua solicitação, o ilustre Secretário diz ainda: “Solicitamos urgência no

retorno de V. Sa. quanto ao assunto. Na oportunidade, colocamo-nos ao inteiro dispor

dessa Superintendência para os esclarecimentos que se fizerem necessários”.

Vejam os senhores que essa correspondência foi encaminhada pela Subsecretaria

de Gestão Ambiental Integrada, assinada pelo Dr. Ilmar Bastos em 14/7/2009, há

quase 30 dias. Até hoje não houve uma manifestação formal da Infraero ou da

administração do Aeroporto da Pampulha em referência a esse TAC, o que preocupa

a todos. Por essa razão, desta tribuna gostaríamos de alertar a todos os Deputados e

as Deputadas e de solicitar providências urgentes da Secretaria de Meio Ambiente no

intuito de autuar aquele aeroporto e, até mesmo, se for o caso, embargar as suas
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operações até que esse TAC seja assinado.

Achamos que foi, por parte da Infraero, um desrespeito a todo o processo de

negociação, envolvendo os Ministérios Públicos Estadual e Federal, a Assembleia

Legislativa e o governo do Estado. Até o momento, 30 dias após o envio dessa

correspondência, nenhuma providência foi informada à Semad.

Finalizando, Sr. Presidente, gostaríamos de solicitar à Secretaria de Meio Ambiente,

por meio da Subsecretaria de Gestão Integrada, que imediatamente embargue as

atividades desse aeroporto ou instale ali um processo de multas diárias até que

aquela unidade encaminhe à Secretaria a sua proposta ou a minuta do TAC. Não

podemos aceitar omissão por parte da Infraero nem da administração do Aeroporto

da Pampulha em relação a tema tão importante como esse, que aliás já foi

amplamente debatido nesta Casa e agora vem sendo debatido pelos Ministérios

Públicos Estadual e Federal e a Secretaria de Meio Ambiente.

São essas as minhas ponderações, Sr. Presidente. Mais uma vez, agradeço-lhe a

atenção.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, telespectadores

da TV Assembleia, imprensa, minhas senhoras e meus senhores, é com muito pesar

que comunico à Casa o passamento, em Januária, do Prof. Sílvio Brasileiro de

Azevedo, uma das figuras mais carismáticas e importantes da nossa região. Nascido

em Itacarambi em 18/2/19, de prestigiosa família política, foi o nosso pranteado

companheiro professor nos Colégios Caciquinho, Instituto Cultural do Médio São

Francisco, Colégio Estadual Olegário Maciel e Colégio Agrícola Federal, hoje Ifet.

Neste último, foi Diretor por 12 anos - de 1976 a 1988 -, com profícua administração,

imprimindo o seu caráter de competência e seriedade.

O Prof. Sílvio deu também à causa pública sua destacada contribuição, tendo sido

Vereador e Prefeito, deixando marcas permanentes na sua trajetória. Permito-me

transcrever para os anais desta Casa de Tiradentes a justa homenagem que lhe

prestou o nosso comum amigo, o sempre Deputado Clêuber Carneiro: “Ontem

Januária pranteou o passamento e testemunhou o sepultamento de um dos seus

maiores pró-homens de todos os tempos: Prof. Sílvio Brasileiro de Azevedo. Mercê
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de uma operosa e digna vida pública, ele é merecedor de nossas mais calorosas

homenagens. Amigo, culto, inteligente, com extremo sentimento cidadão,

comprometido com as causas sociais, ele sempre teve a estima e o respeito de todos

nós.

Sua trajetória foi rica e edificante: como professor, ele plasmou gerações, infundiu

em seus alunos o amor pelas ciências e o culto ao saber. Transformou o Colégio

Agrícola, dando-lhe dignidade e operacionalidade. Recuperou a credibilidade que a

instituição havia perdido. Como político, ele sempre foi fermento do seu tempo,

marcando com sua coragem e lúcidas posições o rompimento com estruturas

acomodadas com o poder e não contemporâneas de um tempo novo que se

anunciava. Como Prefeito, probo e operoso, deu visibilidade ao seu exercício. Como

Vereador, imprimiu à Câmara caráter independente, respeitoso e participativo. Como

dirigente maçônico, foi exemplo de apego filosófico à causa, sendo, por sua brilhante

inteligência, fermento do trabalho que ali se realizava. Assim, foi o Prof. Sílvio

Azevedo seguramente um dos que acrescenta sal à terra e aumenta a luz do mundo.

Que este registro, que marca o nosso respeito aos grandes mineiros, represente

também um reconhecimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao Prof.

Sílvio Brasileiro de Azevedo, aqui, em vida, homenageado com a Medalha do Mérito

Legislativo, com muita justiça.

Que nossas palavras cheguem à família enlutada por intermédio de seu ilustre filho,

Dr. Eustáquio José Pimenta de Azevedo, respeitado médico em Januária e estimado

amigo nosso. Um abraço. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas, os

Srs. Deputados e todo o pessoal que nos acompanha pela TV Assembleia. Tivemos

ontem a grata satisfação de reunir no Plenário desta Casa e na Comissão do

Trabalho os Senadores Paulo Paim, Eduardo Azeredo e, principalmente, centenas de

aposentados, pensionistas e entidades representativas dos aposentados, para

discutir o fim do fator previdenciário.

Como autor do requerimento que propiciou esse debate, digo que foi muito



____________________________________________________________________________
428

significativo para mim ter dado a essas instituições e aos aposentados deste Estado a

oportunidade de manifestarem sua indignação com a política previdenciária. Alguns

se emocionaram e expuseram seus dramas com a voz embargada. Foi, sem dúvida,

um momento marcante para a Assembleia de Minas, pois mostrou ao Brasil sua

disposição de lutar junto aos aposentados e pensionistas por uma política justa de

reparação dos danos que a nossa Previdência Social tem feito na vida de muitas

famílias, levando algumas delas a um padrão de vida inimaginável, à carência

extrema.

Acredito que todos, como eu, tenham-se impressionado com a simpatia do nosso

Senador Paulo Paim, que, com paciência, procurou ouvir e atender a todos. Embora o

Senador tenha feito a sua parte ao apresentar os projetos que tramitam hoje na

Câmara dos Deputados em favor de pensionistas e aposentados, sabemos que a luta

não cessa por aí. Temos, senhoras e senhores, muita luta pela frente. E esse é um

embate difícil. Afinal, o governo não parece disposto a pagar sua dívida para com

aposentados e pensionistas. Estes, como bem foi dito ontem na audiência, parecem

descartados, numa relação nitidamente marcada pelo preconceito.

Interessante notar que nossos representantes, tanto no Congresso Nacional quanto

no Senado, não são tão jovens assim. A diferença é que talvez essa aposentadoria,

que significa a garantia de comida na mesa para muitos, não representa tanto para

aqueles privilegiados assentados no poder.

Gostaria de levar àqueles que não puderam estar presentes a essa audiência e que

nos acompanham agora pela nossa TV Assembleia as informações básicas desta

reunião, que mobilizou os mais variados partidos em torno da discussão, lotando

nosso Plenário e galerias, todos solidários com a mesma causa. É importante

destacar também a presença dos Deputados Federais Antônio Roberto e Júlio

Delgado. A discussão não se ateve somente ao fator previdenciário, que tem seu final

previsto no projeto de lei do Senador Paulo Paim. A presença do Senador ensejou

estender a discussão também a outros projetos de sua autoria, como o que prevê o

fim da votação secreta tanto no Senado quanto na Câmara. É nesse expediente de

esconder a cara por trás do sigilo que muitos de nossos representantes nas duas

Casas traem seus eleitores, fazendo o jogo do poder em detrimento do interesse
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público, daí a necessidade urgente de se dar um fim ao voto sem nome e sem face.

Como bem lembrou o Senador Eduardo Azeredo, o fator previdenciário foi criado no

País em um momento de crise, mas agora o governo já pode extingui-lo, pois o Brasil

está com suas finanças equilibradas. Não é racional o mesmo governo que se

vangloria de ter promovido o crescimento de nossa economia negar aos aposentados

e pensionistas a justa distribuição previdenciária.

Dizia o governo que primeiro era preciso fazer o bolo crescer para depois fatiá-lo. E

os aposentados e pensionistas acreditaram nessa tese, vendo seus rendimentos cair

ano a ano, proporcionalmente ao salário mínimo. E - aliás todos sabemos disso -

esse argumento de que a Previdência Social é deficitária é mentira. Na verdade, ela é

superavitária. Entre os projetos que beneficiam os aposentados e estão prontos para

votação na Câmara, temos o Projeto de Lei nº 4.434/2008, que trata da recomposição

do valor de aposentadorias e pensões, instituindo índice de correção a ser aplicado

de forma progressiva, em um prazo de cinco anos, até que os benefícios voltem ao

patamar do salário mínimo. Esse projeto está na Comissão de Seguridade Social e

Família. Temos também o Projeto de Lei nº 3.299/2008, que extingue o fator

previdenciário. E nesse ponto gostaria de abrir um parêntese para falar da minha

experiência pessoal.

Tendo atingido já os 36 anos de contribuição previdenciária, no ano passado

procurei saber o valor da minha aposentadoria. Depois de cálculos e mais cálculos,

fui informado de que, mesmo tendo contribuído sobre o teto de 10 salários, o que

totalizaria cerca de R$3.200,00, minha aposentadoria seria menor que R$900,00,

porque, segundo eles, a minha expectativa de vida seria de mais 27 anos. E eu

contribuí, eu paguei, tenho o direito. Esse fator previdenciário, cálculo feito com base

na expectativa de vida do trabalhador, sua idade e alíquota, reduz em até 40% o

benefício.

O projeto que trata dessa questão está na Comissão de Finanças e Tributação da

Câmara e deverá seguir para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas o governo já

articula negociá-lo nos bastidores. Saibam que a manutenção do monstro desse fator

previdenciário rende ao governo uma soma fabulosa de milhões de reais. Temos

ainda a Proposta de Emenda à Constituição nº 50/2006, que acaba com o voto
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secreto, e a Proposta de Emenda à Constituição nº 24/2003, que veda qualquer

bloqueio ou contingenciamento das dotações orçamentárias, impedindo que os

recursos previdenciários sejam destinados para outros fins.

Em nota oficial, os Ministros da Previdência, José Pimentel, e da Secretaria-Geral

da Presidência da República, Luiz Dulci, admitiram, ontem, que existem condições

objetivas para a concessão de um reajuste acima da inflação acumulada no ano aos

mais de 8 milhões de aposentados e pensionistas da Previdência Social que recebem

valores superiores ao do salário mínimo. Na nota, os Ministros fazem apenas a

ressalva de que não estão definidos nem o percentual nem a forma de concessão

desse ganho real, porque ainda estão sendo feitos estudos técnicos sobre o assunto.

O que buscamos no entanto não são políticas aleatórias, decisões sem lastro, mas a

definição de regras e condutas relativamente às aposentadorias e pensões.

Por que o governo pode dar-se ao luxo de renúncias fiscais significativas para

aumentar as exportações? Por que não há um arrocho com os que estão em dívida

com a Previdência? O Estado brasileiro tem uma dívida astronômica com a

Previdência. É preciso que o governo tenha em mente que os aposentados e

pensionistas são consumidores e, recebendo o que é justo, também aqueceriam o

comércio, com reflexos em vários outros segmentos. Infelizmente, não havendo

explicação plausível para essa má-vontade com aposentados e pensionistas, somos

mesmo forçados a crer que há preconceito contra quem passou dos 50.

Nesta quarta-feira, lideranças sindicais se reunirão em Brasília com o Ministro da

Previdência para continuar as negociações já em curso. Aposentados e pensionistas,

não se acomodem, continuem mostrando sua insatisfação, sua revolta. Bem sabemos

que o governo deseja sepultar, na Câmara, a tramitação de projetos que elevam as

despesas do INSS, seguro talvez de que sua alta popularidade não será atingida. E é

contra isso que temos de lutar. Somos contrários ao projeto claro do governo de fazer

deste país um universo de dependentes de esmolas.

Estou disposto a seguir com os aposentados e pensionistas até o fim. Ontem,

conversando com o Senador Paulo Paim, fiquei sabendo que ele se dispôs a ir a

todas as Assembleias Legislativas do Brasil e, com os sindicalistas e conselhos,

marchar para Brasília, pintar a cara - se preciso for - e cobrar o direito daqueles que
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contribuíram para a riqueza do Brasil, daqueles que hoje veem seus salários

achatados. Provavelmente deve sair alguma migalha, pois estamos em ano pré-

eleitoral. Devem fazer alguma gracinha, mas, como foi dito, os aposentados e

pensionistas não querem esmola, e sim o que lhes pertence por direito, querem que

devolvam a contribuição que fizeram durante 30, 35, 40 anos. Não podemos nunca

deixar de cobrar essa dívida que o governo federal tem com os aposentados e

pensionistas.

Quero aqui registrar, Sr. Presidente, que também estamos nos mobilizando em

defesa das Diretoras de Escolas do Estado de Minas Gerais. Tivemos uma audiência

pública, quando foi feita a promessa de correção dos salários das Diretoras

estaduais. Por isso vamos promover uma audiência para tratar desse assunto mais

profundamente. Queremos mobilizar todas as Diretoras do Estado de Minas Gerais

para que, juntos, possamos cobrar do Estado o que é justo e devido àquelas que

ajudaram, ensinaram e trabalharam para o bem das nossas crianças e jovens, que

são o futuro do nosso Brasil. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres colegas,

telespectadores da TV Assembleia, ontem assisti também à audiência pública com o

Senador Paulo Paim, o que me levou a refletir sobre a injustiça feita com o

aposentado brasileiro. Este trabalha arduamente, sonha com uma aposentadoria

digna, contribui sobre 5, 6, 10, 20 salários mínimos, mas, quando se aposenta,

recebe muito menos. À medida que o tempo passa, pessoas que teriam o direito de

ganhar 10 salários mínimos estão ganhando aproximadamente 2 salários, sem ter a

menor condição de sustentar uma família. O Deputado Célio Moreira foi feliz na sua

abordagem. Realmente essa é uma das maiores injustiças cometidas contra a

sociedade brasileira.

Tenho elogiado muito o DNIT regional de Minas Gerais, sob o comando do Dr.

Sebastião Donizete, que tem feito um grande trabalho, com ações importantes para a

melhoria das rodovias federais em Minas Gerais. Depois que ele assumiu o cargo,

esse setor tem melhorado muito, mas ainda existem alguns problemas graves. Refiro-

me à minha região, à BR-491, São Sebastião do Paraíso-Arceburgo.



____________________________________________________________________________
432

Trata-se de uma rodovia que tem 90% em estado razoável e 10% em estado

péssimo. Há buracos isolados, verdadeiras crateras que pegam as pessoas de

surpresa, principalmente durante a noite e em períodos de chuva. Fui a Muzambinho

no último domingo, quando, às 18h30min, na subida próxima a Itamogi, pude ver

cinco veículos parados. Podíamos ver famílias com malas paradas na estrada,

motociclistas caídos com risco de morte, pessoas revoltadas.

Há um mês, eu mesmo fui vítima próximo a Monte Santo de Minas. Estava

trafegando debaixo de chuva, meu carro estourou pneu, e entortaram-se duas rodas.

O risco de acidente é constante, é uma situação grave. Então, precisamos de atitudes

do DNIT para solução imediata do problema do trecho que liga São Sebastião do

Paraíso a Arceburgo.

Vamos também falar de alegria para algumas cidades de Minas Gerais: 224

cidades saem do desprezo, do abandono, do sofrimento, do barro e da poeira. O

Governador Aécio Neves, com sua equipe competente, com o Vice-Governador

Anastasia, com seu secretariado, com o Fuad, com o Dr. José Elcio, do DER, traz

essa grande conquista para essas cidades humilhadas pelo barro e pela poeira, pela

falta de condição de ir e vir da melhor forma possível. Essas cidades não tinham

rodovias asfaltadas. Na nossa região também havia algumas cidades. Agora, graças

a Deus, ao nosso Governador, aos nossos companheiros, ao nosso Deputado

Federal Carlos Melles, podemos comemorar. A última cidade sem asfalto, São Pedro

da União, iniciará o asfaltamento nos próximos dias. Máquinas já estão sendo

alocadas lá. A ordem de serviço já está saindo. Espero, então, que, no máximo em

um ano, São Pedro de União tenha também a sua rodovia asfaltada.

Manifesto aqui o meu contentamento, a minha alegria ao nosso Governador Aécio

Neves, a toda a sua equipe e a todos os parceiros. Comemoro também com os

nossos amigos da cidade de São Pedro da União, onde sou majoritário, bem como os

da cidade de Juruaia, na qual não sou majoritário, mas onde tive grande votação;

enfim, com todos os nossos parceiros que sempre acreditaram na realização dessas

obras. Haverá 6km de extensão desse asfalto de Juruaia até a rodovia que vai de

Nova Resende a Muzambinho, o que não estava previsto nesse projeto. Foi uma

conquista nossa, por intermédio de minhas ações, junto com o ex-Prefeito Dr.
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Rubens, com os Vereadores, com o Otoniel, com o assessor Paulo Coalhada, enfim,

com todos os nossos parceiros da região. Não podemos deixar de nos

congratularmos também com todos os ex-Prefeitos, que exerceram os últimos cinco

mandatos, bem como com todos os Vereadores, que sempre lutaram por essas

rodovias.

Quero dizer também que o nosso Governador autorizou o projeto para o

asfaltamento de Nova Resende a Bom Jesus da Penha. Essa é uma rodovia

importantíssima, pois liga a região de São Sebastião do Paraíso, Passos, à região

que vai para Muzambinho; depois vai até as cidades de Poços de Caldas e Alfenas. É

uma rodovia de interesso regional. Faço um apelo, peço ao Governador que olhe com

muito carinho essa questão e autorize essa obra. Sabemos que o Estado perdeu

muita arrecadação. O projeto está autorizado. Se Deus quiser, esperamos que

autorize também essa importante rodovia, ligando Bom Jesus da Penha a Nova

Resende. Da mesma forma, há a rodovia de Muzambinho a Caconde, no Estado de

São Paulo. A parte paulista já está sendo feita pelo Governador de São Paulo, que já

se manifestou positivamente à construção da rodovia. Estamos aguardando com

muita expectativa essa obra.

Estamos também ansiosos pela rodovia que liga Pimenta a Guapé. Essa rodovia

liga o Oeste ao Sul de Minas. Ela terá um atalho de aproximadamente 80 a 100

quilômetros entre Belo Horizonte e Boa Esperança, Alfenas, Varginha, passando pela

cidade de Pimenta e saindo em Guapé. É uma estrada importantíssima para o

fortalecimento da economia regional. Referimo-nos não só ao fortalecimento da

economia agropecuária, mas também ao turismo, que tem ali um potencial grande, já

explorado, mas que pode crescer muito.

O Governador também autorizou esse projeto. Estamos aguardando, esperando

que ele autorize a obra, aliás importantíssima para Minas Gerais. Temos cobrado,

nos manifestado e temos esperança de que isso se torne realidade. A grande

discussão a respeito dessa estrada surgiu numa audiência pública que realizamos

aqui na Assembleia, proposta por mim. Contamos com a participação de mais de mil

pessoas da região do Lago de Furnas, numa promoção também da Lago, da MEG,

dos Prefeitos da região, que muito ajudaram. Por intermédio dessa mobilização foi
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possível avançar. Conseguimos não só o projeto de asfaltamento, mas também o de

tratamento de todo o esgoto do Lago de Furnas, lago que é o mar de Minas, uma

maravilha. Infelizmente, há cidades da região que ainda não têm esgoto tratado. Esse

esgoto que é jogado no lago, essa matéria orgânica transforma-se em algas nocivas,

prejudiciais ao meio ambiente, principalmente aos peixes, prejudicando o tamanho

deles e a qualidade da carne, que não é boa. Isso ocorre a partir do momento em que

há muito esgoto jogado no lago.

Assim, espero que os avanços continuem. Já foram aprovados recursos pelo

governo do Estado, e a Copasa deverá fazer o projeto de tratamento, em parceria

com Furnas e com o Ministério da Integração Nacional. Espero que após os projetos

aprovados, recursos sejam viabilizados para, em dois, três, no máximo quatro anos, o

Lago de Furnas estar com a água tratada.

Falando da rodovia de Pimenta a Guapé, da sua importância, lembramos que há

também uma rodovia importantíssima, a que liga São Sebastião a Guardinha.

Guardinha é um Distrito muito maior do que muitas cidades mineiras. Trata-se de um

Distrito bastante desenvolvido, com muito café, laranja, gado de leite. Há grandes

fazendas com plantação de laranjas, que geram empregos, com desenvolvimento na

área do milho, da soja. Ou seja, trata-se de uma região importantíssima que não tem

rodovia asfaltada. Já conseguimos do Governador, até agora, determinação para um

estudo que mostre a viabilidade econômica dessa rodovia. É preciso que o

Governador Aécio Neves autorize o projeto para depois autorizar a obra.

Estamos há um mês ou 40 dias discutindo o Código Florestal. No Código Florestal

brasileiro realmente há aberrações extremas, a ponto de, para se praticar a lei, o

governo ter de confiscar mais de um milhão de propriedades só nas Regiões Sul e

Sudeste do Brasil. Em Minas Gerais não é diferente. Acredito que mais de 300 mil

propriedades desapareceriam do mapa para cumprir a legislação. Isso porque não se

pode ter uma casa próxima a um lago, a um rio, a uma nascente, a um córrego; não

se pode ter nenhuma atividade econômica nem nas áreas com declividade acima de

45%. Isso significa, então, que a maioria das propriedades mineiras teria de ser

abandonada.

Realizamos várias discussões com o Governador, realizamos audiências públicas
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nesta Casa, aliás provocadas por nós, da Comissão de Política Agropecuária. Houve

requerimento de minha autoria nesse intuito no ano passado, e realizamos uma

grande audiência com a participação de mais de mil pessoas. No dia em que

discutimos as potencialidades do Lago de Furnas, essa questão foi muito debatida.

O nosso governo, sensível aos problemas, apresenta-nos um Código Florestal

mineiro, para votarmos e nele fazermos adequações. Ficamos felizes e agradecemos

ao Governador Aécio Neves e a toda a sua equipe, como o Sr. José Carlos Carvalho,

Secretário de Meio Ambiente. Houve avanços, muitos avanços, como o de respeitar

aquelas atividades agropecuárias que já existiam antes de 2002, quando foi feita a

adequação do Código Florestal brasileiro. Isso faz com que os produtores

permaneçam nas suas atividades, continuem produzindo e ocupando as suas

propriedades, desde que tenham ali um projeto técnico para conservação ambiental.

Até aí, está tudo bem. Achamos que é um grande avanço. Porém, preocupamo-nos

muito quando se fala em “transição”. Trata-se de um período em que,

progressivamente, terá de se fazer não só a reconstituição daquelas áreas como

transformá-las em áreas agroflorestais. Isso significa que muitos produtores terão

dificuldades de continuar e depois permanecer na sua atividade. Essa é uma grande

preocupação que tenho. Hoje o nosso estudo continua para ver se podemos fazer

algumas mudanças, enquanto ainda é tempo, para que o projeto tenha o maior

alcance possível e facilite a vida do nosso produtor rural.

Também vemos muita preocupação na questão dos custos para licenciamentos e

prazos. Realmente houve avanço, as taxas são bem menores, e há também isenção

daquelas multas aplicadas, de acordo com o nosso entendimento, de forma injusta.

Isso também foi um grande avanço, mas nos preocupam muito os custos para a

adequação dessas áreas de preservação.

Não se faz um metro de cerca gastando menos de R$10,00. Produtor nenhum hoje

tem R$5.000,00 ou R$10.000,00 na sua propriedade para aplicar em cercas ou outro

tipo de fechamento. Sem contar que uma cerca tem vida útil muito pequena. Então,

essa é uma grande preocupação. Precisamos criar mecanismos para buscar, sim, o

máximo possível de preservação de nascentes, rios, córregos, áreas com grandes

declividades, e isso deve ser pago pelos impostos cobrados da sociedade. Os



____________________________________________________________________________
436

impostos mais caros pagos no mundo são os nossos. Segundo informações, o Brasil

é o segundo país que mais cobra impostos no mundo. Então, significa que nossos

impostos precisam ir também para a atividade rural, porque é dali que sai o alimento

do cidadão brasileiro. O governo federal precisa criar mecanismos e incentivos

financeiros para que o produtor tenha recursos para manter sua reserva ambiental,

sua reserva florestal.

Para encerrar, Sr. Presidente, digo que pude participar desde o início e que gostaria

que avançássemos muito mais, mas fico feliz por poder contribuir, porque achava

que, da forma como estava, era prejudicial ao meio ambiente. Para fazer uma bacia

para captação de água da enxurrada para combater um processo erosivo na

propriedade, por exemplo - uns falam barraginha, outros falam bacia seca -, é preciso

retirar uma licença ambiental. O Estado não tem estrutura, não tem condições de

fazer bacias. Então, isso é prejudicial, diminuiria as intervenções para melhorar o

meio ambiente.

Com a nossa ação aqui dentro da Assembleia, conseguimos avançar, e todo

produtor poderá fazer sua bacia de contenção, combater a erosão, sem ter

burocracia, sem ter dificuldade. Fico feliz por ter contribuído também nessa parte.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Cumprimento a todos e a todas e quero, neste dia 11

de agosto, fazer um registro e cumprimentar os estudantes, pois hoje é o Dia do

Estudante; cumprimentar também os advogados porque 11 de agosto é o Dia do

Advogado; cumprimentar os nossos garçons porque 11 de agosto é o Dia do Garçom,

e é o dia também da criação dos cursos jurídicos no Brasil. É, então, uma data

bastante significativa, bastante importante para categorias fundamentais do nosso

povo.

Quero também nesta oportunidade, Sr. Presidente, fazer um registro. Estive, na

última sexta-feira, na nossa querida Governador Valadares, onde pude participar,

juntamente com a Prefeita Elisa Costa, da inauguração do Espaço da Cidadania, local

inaugurado pela Prefeita Elisa para a execução de políticas públicas para a
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juventude, a mulher e a promoção da igualdade racial. É um belíssimo espaço, uma

belíssima casa aberta à sociedade civil, aos movimentos populares, localizada na

Avenida Brasil, 3.021, no Centro de Governador Valadares. Lá compareci, assim

como diversas lideranças comunitárias, os Vereadores em peso, um representante da

Secretaria Nacional de Juventude, o Movimento Negro, o Movimento de Mulheres. Na

oportunidade, a Prefeita Elisa Costa chamava a atenção para a importância de

espaços como esses.

A Prefeita Elisa Costa lembrava que a abertura do Espaço da Cidadania propicia o

desenvolvimento de políticas públicas, promove oportunidades para todos. A Prefeita

chamava a atenção para as três populações - as mulheres, os jovens e a comunidade

afro-brasileira - que estão integradas nesse Espaço. Ela dizia que, apesar de

representarem a maior parte da população de Governador Valadares e até da

brasileira, no caso desse Município são estas as pessoas que menos têm acesso às

políticas públicas. Por isso, no início do governo da Prefeita Elisa Costa, começa-se a

mudar a visão, a forma de governar. Seu governo se inicia com um forte choque de

inclusão social, valorizando políticas públicas para esses setores importantes.

O Espaço da Cidadania foi inaugurado em um momento bastante oportuno, quando

um estudo pela Unicef, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro

- Uerj -, apura o chamado Índice de Homicídios na Adolescência - IHA. Essa pesquisa

inédita compõe um dos eixos de atuação do programa de redução da violência letal

contra adolescentes e jovens. Esse índice de homicídios é uma ferramenta que

estima o risco de adolescentes com idade entre 12 e 18 anos perderem sua vida em

decorrência de violência, especialmente com arma de fogo.

O IHA avalia alguns fatores que podem aumentar o risco de morte considerando

raça, gênero e idade dos adolescentes. Ele expressa, para um universo de mil

pessoas, o número de adolescentes que, tendo chegado à idade de 12 anos, não

alcançarão os 19 anos porque serão vítimas de homicídio, ou seja, estima-se o

número de homicídios que se pode esperar ao longo dos próximos sete anos, que

alcançarão jovens de 12 a 18 anos, se as condições de vida desses adolescentes

não mudarem. Hoje os homicídios, a maioria cometida com arma de fogo,

representam 46% das causas de morte dos cidadãos brasileiros dessa faixa etária.
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O estudo, que avaliou os 267 Municípios do Brasil com mais de 100 mil habitantes,

chegou a um prognóstico alarmante. Estima-se que o número de adolescentes

assassinados entre 2006 e 2012, ou seja, compreendendo também os próximos sete

anos, ultrapasse 33 mil se não mudarem as condições que prevalecem nessas

cidades. O valor médio do IHA para esses Municípios foi de 2,03 jovens, mortos por

homicídio antes de completarem 19 anos, para grupos de mil adolescentes de 12

anos. Todavia, há localidades em que o índice é extremamente elevado se

comparado com essa média.

Municípios de Minas Gerais chamam nossa atenção. O índice de Governador

Valadares chegou a 8,5%. Contagem, Ibirité, Betim e Ribeirão das Neves também

estão entre as 20 cidades com maior IHA. Estou dizendo isso aos senhores para

relembrar o papel fundamental do poder público. A Deputada Elisa Costa está

cumprindo sua parte, aumentando os investimentos nessa área, assim como também

vem fazendo o governo federal, com alguns de seus programas, como o ProJovem,

com a qualificação de jovens e adultos, o Segundo Tempo, com formação e

investimentos na educação.

Poderíamos citar importante política pública desenvolvida em Governador

Valadares, por meio do governo federal. Refiro-me ao polo, em Governador

Valadares, da Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop -, que realizou agora seu

primeiro vestibular, com 120 vagas na graduação, no curso de Administração Pública,

na modalidade a distância. Não se trata de um curso presencial, mas a distância,

ministrado no Polo de Apoio Presencial de Educação a Distância de Governador

Valadares, que fica na Escola Estadual Prefeito Joaquim Pedro Nascimento.

A Ufop inaugurou seu curso a distância, e a UFMG já tem também lá outros cursos,

entre os quais citamos quatro de graduação, dois de pós-graduação e um de

extensão. Temos cursos na área de Ciências Biológicas, Química, Pedagogia Básica,

Técnico em Saúde da Família, além de cursos relacionados à formação de

enfermeiros, ensino de artes visuais, gênero e diversidade na escola. Esses, portanto,

são exemplos importantes de investimentos do governo federal no combate à

violência e à morte de adolescentes. Só conseguiremos isso se mudarmos as

condições de vida da juventude.
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Na oportunidade, quero chamar a atenção também do governo de Minas Gerais a

fim de dispormos de políticas públicas mais efetivas voltadas para essas cidades. O

governo do Estado precisa olhar para Governador Valadares, Contagem, Betim,

Igarapé e Neves com outros olhos. Precisamos aumentar os investimentos nas

políticas públicas de combate à violência, de promoção ao esporte e de inclusão dos

jovens na vida da sociedade, na cultura e no mercado de trabalho.

É importante que o governo regulamente, o mais rápido possível, a lei do Bolsa-

Atleta, que foi aprovada nesta Casa e precisa ser implementada. Esperamos que isso

aconteça ainda em 2009. Para tanto, é fundamental termos um carinho especial com

cidades como essas, onde os índices de homicídio na adolescência ficaram bem

acima da média nacional.

Parabenizo a Prefeita Elisa Costa que, ao iniciar seu mandato, já está trilhando o

caminho vitorioso implementado, nos últimos sete anos, pelo governo do Presidente

Lula, que valorizou as políticas públicas de inclusão social. Valorizou, por exemplo, o

importante Ministério do Desenvolvimento Social, dirigido pelo Ministro Patrus

Ananias. Parabenizo a Prefeita Elisa Costa, bem como todas as lideranças

comunitárias. Espero que façam desse espaço da cidadania um local onde a parceria

do poder público com a sociedade civil e com o movimento social organizado possa

modificar os indicadores sociais. Espero podermos, acima de tudo, por meio de

governos democráticos e populares, salvar a vida dos jovens, dos trabalhadores,

enfim, daqueles que hoje morrem nos seus bairros e ruas por falta de política pública

adequada. Fica aqui o nosso registro.

Sr. Presidente, registro ainda que ontem, juntamente com a Comissão de Educação

da Casa, com o nosso Presidente, Deputado Ruy Muniz, e com a nossa companheira

de Comissão, Deputada Gláucia Brandão, estivemos em uma reunião na Secretaria

de Planejamento - Seplag - com uma comissão de professores da Uemg e com a

nossa Reitora, Profa. Janete. Fomos à Secretária Renata Vilhena para apresentar-lhe

uma pauta de reivindicações dos professores.

A situação da Uemg é muito preocupante. Os professores tiveram a oportunidade de

fazer um pleito junto à Secretária Renata Vilhena, tendo em vista o reposicionamento

da carreira dos professores da Uemg, a fim de que seja implementada a lei que foi
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aprovada em 2005 e institui carreiras no grupo de atividades de ensino superior do

Poder Executivo. Infelizmente o reposicionamento das carreiras não foi feito até esta

data.

É lamentável, porque a Secretaria de Planejamento diz que não foi possível fazer o

reposicionamento, posto que ainda não há um banco de dados atualizado. Não foi

alimentado o sistema para a contagem do tempo de serviço dos professores e para

fazer o reposicionamento. Ressalta-se que a legislação havia estipulado o prazo de

36 meses para fazer a atualização desse banco de dados, para alimentar o sistema,

mas até hoje não se conseguiu fazer isso.

O Estado de Minas Gerais é tão divulgado como um Estado de resultados,

eficiência e choque de gestão, mas, quando é para reposicionar o servidor público,

fazer a alimentação do sistema de pagamento para saber qual é a carga horária de

cada professor e quanto tempo de casa ele tem, a máquina pública estadual é muito

lenta, letárgica. É muito estranho haver choque de gestão para algumas coisas e para

outras prevalecer a velocidade do camelo ou da tartaruga. Infelizmente o

posicionamento, segundo a Secretaria de Planejamento, não poderá ser feito por falta

de alimentação do sistema e também porque esse reposicionamento implicaria um

impacto financeiro de R$400.000.000,00 por ano, o que poderia ferir a Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Estamos tratando é da Universidade do Estado de Minas Gerais, um importante

patrimônio do povo, para desenvolver a educação, a ciência e a tecnologia. Também

foi pleiteado que os professores efetivados pela Lei Complementar nº 100, de 2007,

com cargas horárias bastante diferenciadas - 8 horas, 9 horas, 12 e 20 horas,

enquanto o regime previsto no plano de carreira da universidade é de 20 e 40 horas -

tivessem os seus regimes unificados, posto que esse fato estaria dificultando o

funcionamento da Uemg. Essa falta de reposicionamento está fazendo com que

vários professores da Uemg deixem-na para trabalharem em outras universidades.

Isso foi apresentado à nossa Secretária Renata Vilhena.

Chamamos a atenção para o fato de que a Universidade do Estado de Minas

Gerais, por determinação da Lei de Diretrizes e Bases, em 2010, portanto, no próximo

ano, irá passar por um recredenciamento. Se até lá não cumprirmos as metas que



____________________________________________________________________________
441

preveem um número de doutores e mestres e uma carga horária de dedicação

exclusiva, correremos o risco de perder o credenciamento da Uemg, isto é, perder a

prerrogativa de sermos uma universidade do Estado de Minas Gerais. Então, para

concluir, Sr. Presidente, como avanço obtido nessa reunião, cito o fato de a

Secretária ter aceitado a formação de um grupo de trabalho, composto pelos

professores e pela direção da Uemg, que fará um estudo técnico sobre os impactos

financeiros, e de uma comissão permanente da Uemg, de acompanhamento das

políticas, para que, em 2010, Minas Gerais não seja pega de surpresa, perdendo o

credenciamento de Universidade do Estado de Minas Gerais.

Felicito todos os professores e a direção da Uemg, levantando alto essa bandeira.

Para termos um Estado verdadeiramente soberano, independente e desenvolvido,

temos de contar com uma Universidade do Estado de Minas Gerais também

altaneira, soberana, com professores valorizados e com uma carreira valorizada. Fica

aqui o nosso pleito, e esperamos que esse grupo de trabalho, formado pela Seplag,

possa trazer resultados positivos, concretos e objetivos para conseguirmos defender

e valorizar os nossos professores e a Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora destinada 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.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Inácio Franco e

Délio Malheiros, solicitando a retirada de tramitação das Emendas nºs 8 e 9 ao

Projeto de Lei nº 3.367/2009, e Délio Malheiros, solicitando a retirada de tramitação
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da Emenda nº 3 ao Projeto de Lei nº 3.187/2009 (Arquivem-se as emendas.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Presidente, gostaria de evocar um momento muito

agradável que tivemos ontem, juntamente com o Deputado Adalclever Lopes, na

inauguração do seu escritório de campanha para a disputa interna no PMDB.

Gostaria de fazer alguns comentários a respeito do que a mídia tem dito e até sobre

aquilo que algumas pessoas estão pensando no tocante ao episódio da mudança de

comando no PMDB mineiro. Há um fato curioso: alguns perguntam por que não se

busca um entendimento entre as partes. Fico me perguntando quais partes, porque,

na verdade, só existe um candidato até agora, não há um segundo. O entendimento

entre uma parte e ela mesma é coisa interessante de se discutir.

Em relação à situação do PMDB, quando me perguntam, respondo de forma muito

tranquila: o PMDB nunca esteve tão bem-estruturado, tão bem-organizado e tão

unido em torno de seus propósitos e objetivos. Temos candidato a Governador com

49,2% das intenções de voto, faltando mais de um ano para as eleições e temos os

nossos Deputados Estaduais, muito tranquilos nas suas posições para a busca da

reeleição. Há outros candidatos que naturalmente aportarão no PMDB, e temos uma

bancada federal, que tranquilamente, depois de conversas, pode vir a compor esse

novo diretório, sem que haja a disputa que eles dizem existir, mas que, na realidade,

não existe.

A inauguração de ontem aconteceu exatamente para mostrar que o PMDB volta às

suas origens, ao tempo de Teotônio Vilela, de Ulysses Guimarães e de Tancredo

Neves, e tem futuro. Esse futuro, já indicado e escolhido pelas bancadas estadual e

federal, é a candidatura de Hélio Costa. Isso está posto de forma peremptória,

tranquila. Qualquer pessoa, qualquer órgão da imprensa que queira estipular o

contrário não estará dizendo a verdade. Discordâncias entre pessoas do mesmo

partido existem; até mesmo o PT tem 10, 11 facções. No entanto, quando chega a



____________________________________________________________________________
443

eleição, os partidos sempre apresentam seus candidatos, suas propostas. É claro

que, em um ambiente humano, há sempre diferenças entre as pessoas. Mas essas

diferenças no PMDB - asseguro, Sr. Presidente - estão aplainadas, tranquilas. Nosso

candidato Hélio Costa pode descansar tranquilo e continuar desempenhando bem

seu papel em nível nacional, no Ministério das Comunicações. Ele não terá

problemas com o partido, que se unirá e ajudará a concretizar aquilo que a opinião

pública já está expondo de forma clara, ou seja, a preferência por ele, que é o

candidato prioritário da população mineira para chegar ao governo de Minas Gerais,

na sequência do bom governo de Aécio Neves.

Faço apenas um comentário a respeito disso, Sr. Presidente, uma vez que

precisamos desanuviar esse clima criado pela imprensa, sobretudo pela opinião

pública publicada, e não pela opinião pública dos companheiros, dos amigos que lá

estiveram - o Pimenta estava lá.

Na reunião de ontem, sentimos grande harmonia e tranquilidade por parte de todo o

PMDB, ali reunido na busca do caminho de chegar ao governo do Estado. Mas é

preciso precaver-nos contra os arautos da desgraça, da miséria, da discórdia, da

insídia. Falando de forma clara, agora mesmo sugeri ao Deputado Adalclever

convidarmos os Deputados Federais - que o Deputado Adalclever telefonasse a cada

um deles - e os Deputados Estaduais a fazer parte da chapa; que seja uma chapa

única, juntando todos aqueles que querem construir um futuro para Minas Gerais.

Quero abordar um assunto que já discuti aqui algumas vezes: a redução dos

repasses do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. No princípio do ano e na

semana passada fiz uma sugestão, mas não fui ouvido. Por que a Presidência da

República ou o setor econômico do governo não enxergam determinadas situações

que são de fácil solução, que não agrediria tanto a autonomia municipal como agride

a redução do IPI, que foi feita? Mostramos e provamos com números que, se a

alíquota da Cofins fosse reduzida para 3,1%, seria substituído todo esse volume de

recursos atingidos pela redução do IPI. E a Cofins é apropriada só pelo governo

federal, Municípios e Estados não participam dela.

Há um efeito perverso na redução do IPI. Vejamos: toda a economia mineira gira

em torno da exportação. O que temos de mais importante e forte é produzido para
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exportar, e essa exportação já é isenta de IPI e de ICMS, não traz recursos para o

caixa do Tesouro. Em verdade, quando fizeram a Lei Kandir para compensar os

Estados, em consequência da eliminação da cobrança do ICMS para a exportação,

não se lembrou que a Constituição do Estado e a própria Constituição Federal

determinam que 25% do ICMS cabe aos Municípios. Assim, a reposição não é feita

aos Municípios pela Lei Kandir. Pior, até os Estados estão sem receber o retorno da

Lei Kandir. É preciso fazer uma peregrinação fantástica a Brasília; os Governadores

têm de ir lá e se humilhar, quase pedir pelo amor de Deus para que se devolva o

dinheiro que cabe aos Estados para compensação da isenção dos impostos pela Lei

Kandir. Mas o governo federal demora muito para devolver recursos e, quando o faz,

devolve parcela. Neste ano, nem 20% do total foi repassado ao Estado.

O que acontece é que temos dois efeitos perversos porque, quando se deixa de

cobrar o IPI, o ICMS também cai, porque o ICMS é aplicado à mercadoria, ao

produto, depois da aplicação do IPI. E quando se tem problemas na exportação e no

repasse das verbas da Lei Kandir, o problema aumenta. Somente neste ano Minas

Gerais está perdendo 28,74% do repasse do ICMS que seria arrecadado, em

consequência da queda das importações - onde podemos aplicar o ICMS.

Talvez sejam assuntos de difícil entendimento para a população, mas é preciso que

toquemos neles para que as pessoas saibam que os Deputados estão interessados

na solução dos problemas e buscam orientação. Por que o governo não fez a

redução da Confins, como fez para as motos, para a indústria automobilística? Para

as motocicletas isso pode ser feito? Por que não usou o mesmo critério aqui, ao invés

de reduzir o IPI, causando tanto problema e dificuldade para os Prefeitos do Brasil?

Hoje todos os jornais estampam a queda de 18,7% no repasse do FPM em relação

ao mesmo mês do ano passado. O que vão fazer esses Prefeitos? Como vão

sobreviver?

No Congresso Nacional, há uma medida provisória que tenta repor uma parte dessa

diferença. Considerando-se nossos conhecimentos em finanças públicas, sabemos

que, este ano, os Prefeitos perderão R$3.500.000.000,00 de repasse do FPM, em

função da redução da alíquota do IPI. O governo federal já fez uma doação de

R$1.000.000.000,00, distribuída às Prefeituras, o que deu, em média, para as
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pequenas cidades, R$60.000,00, R$70.000,00. Agora, uma nova medida provisória

está no Congresso para distribuir mais R$1.000.000.000,00. Já estamos em agosto.

Será que serão distribuídos os R$3.500.000.000,00 que foram perdidos ou se ficará

só na segunda medida provisória de R$1.000.000.000,00, que dará mais

R$70.000,00, R$80.000,00 a cada Município, o que não resolve o problema?

Sr. Presidente, propus, sugeri aqui, no Plenário, que devemos nos preocupar com

essa situação. Ontem, a Assembleia foi palco de uma grande reunião especial, e dois

Senadores e vários Deputados discutiram o fator previdenciário. Falamos na queda

do rendimento dos aposentados! Claro que esse fator previdenciário tem uma lógica

de mão dupla. Ele fez com que pessoas que contribuíram com 10 salários mínimos

estejam recebendo hoje 3 ou 4 salários mínimos de aposentadoria. Mas é preciso

também ver o outro lado. Na época em que não havia ainda o fator previdenciário, o

salário mínimo estava em torno de U$100, e hoje está acima de U$200. Então, nem

tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas o governo tinha que enxergar que a correção

precisava ser feita pelo menos pelo índice inflacionário, retroagindo ao momento em

que se aplicou o fator previdenciário, na tentativa de recompor o salário dos

aposentados. Quando as pessoas ficam mais velhas, precisam de mais dinheiro, pois

há mais doenças, mais problemas, e elas precisam de recursos para sobreviver.

Integramo-nos nessa luta e gostaríamos de fazer um apelo ao Secretário de

Fazenda de Minas Gerais. No orçamento de Minas Gerais deste ano, está prevista a

aplicação de R$68.000.000,00 no Ipsemg, dos quais R$34.000.000,00 são

destinados ao atendimento da saúde e R$34.000.000,00 ao pagamento dos

precatórios. Ora, Sr. Presidente, até agora nenhum centavo desses R$68.000.000,00

foi repassado à autarquia. O Ipsemg só destinou três parcelas este ano, em mais de

sete meses, R$3.000.000,00 em cada oportunidade, ao pagamento de precatórios. E

os nossos velhinhos, coitados, que trabalharam a vida inteira e têm um valor para

receber, alguns com um volume até expressivo de recursos, estão aguardando que o

Ipsemg tenha dinheiro! Mas, se o Estado está devendo ao Ipsemg e não paga, se a

Secretaria de Fazenda não libera o dinheiro ao Ipsemg, como ele pagará os

precatórios?

É uma reclamação mais do que justa, Sr. Presidente, que fazemos à Secretaria de
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Fazenda. Que ela entenda que essa dimensão alimentar do precatório tem que ser

olhada com carinho e cuidado. O pagamento do precatório não é o pagamento de

uma dívida qualquer; é o pagamento de uma dívida alimentar, de sobrevivência.

Milhares e milhares de pessoas estão aguardando essa decisão. Em 2007 e 2008, no

Plenário desta Casa, houve intensos debates a respeito desse assunto, e fizemos até

uma lei que dá prioridade ao pagamento dos precatórios dos mais velhos, dos que

têm mais de 60 anos. Foi uma mudança, e trabalhei muito, junto a outros

companheiros, para que pudéssemos pagar com prioridade aos mais velhinhos que

têm dinheiro a receber. Há pessoas que têm dinheiro a receber desde 1970. Os

precatórios são formados a partir de uma decisão judicial, e a data é 1985, 1990,

quando houve decisão judicial a respeito de cada precatório.

A nossa preocupação, Sr. Presidente, resume-se ao fato de que, até agora, o

Ipsemg só pagou 144 precatórios. E existe um crédito orçamentário, o dinheiro está

disponível no Orçamento. Já estamos em meados de agosto, e a Secretaria de

Fazenda não repassou um só tostão para o pagamento de precatórios.

Isso nos preocupa, porque agora os Juízes retornam das férias, e a conciliação

voltará a acontecer. Haverá dinheiro? O Ipsemg está fazendo o que pode e retirando

do seu caixa próprio recursos para pagar precatórios. Se o Estado pagasse o que

precisa pagar, ou seja, R$34.000.000,00, isso teria de ser feito em duodécimos, mas,

até agora, não foi pago nada. Se a Secretaria de Fazenda entendesse a questão

humanitária envolvida no pagamento do precatório, não estaria retendo os recursos.

Os R$34.000.000,00 são a parte repassável ao Ipsemg para o pagamento de

precatório. Isso é muito pouco dinheiro para justificar que se deixe tantas pessoas

sofrendo.

Gostaria de pedir ao Secretário de Fazenda - aliás, quero até conhecê-lo

pessoalmente, pois dizem que é muito competente - que chegue em casa e olhe para

a sua mãe e o seu pai e verifique se não há ninguém em sua família que ficou

dependente de um precatório para saber o que é sofrer ao longo de anos e anos, ou

seja, de 20 ou 30 anos, esperando a garantia de um direito sagrado: o direito

alimentar.

Portanto, peço à Secretaria de Fazenda empenho para cumprir o Orçamento e
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repassar os recursos nele destinados ao pagamento dos precatórios do Ipsemg.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A

Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a

palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, público

presente e que nos acompanha pela TV Assembleia, gostaria de tratar de uma

questão referente a um tema que temos trabalhado aqui de forma continuada e que,

aliás, diz respeito à Cemig. Sempre temos mencionado, acompanhado de perto,

monitorado o Luz para Todos e realizado um trabalho de sensibilização e de

mobilização quanto ao programa. Acreditamos que, pela importância que tem para

todo e qualquer Município ou Estado da Federação, esse programa não poderia ser

diferente entre nós em Minas Gerais. Felizmente, estamos com a esperança

renovada. A informação que estamos colhendo junto à área técnica é que, finalizado

todo o levantamento e a validação dos cadastros, que até então estavam sendo

efetuados por meio da Emater e que alcançaram o volume de 115 mil - descontando

os 55 mil já do último contrato, sobrariam 60 mil para um novo contrato -, a Cemig

celebrará um novo contrato com a Eletrobrás para a realização de 70 mil ligações, a

fim de atender, de forma universal, a todas as pessoas em Minas Gerais que moram

no meio rural e ainda aguardam o atendimento pelo Luz para Todos.

Sr. Presidente, ainda em relação ao Luz para Todos, gostaríamos de dizer que o

nosso Noroeste de Minas - os Municípios da Bacia do Rio Paracatu, da minha querida

Paracatu, do Rio Urucuia - e o Norte de Minas - Jequitinhonha e Mucuri - são as

regiões que apresentam o maior número de ligações ainda a serem feitas. Portanto,

de novo, o que é uma perversidade, regiões mais pobres e com economia menos

dinâmica são exatamente as que vão ficando para trás. Se hoje interrompessem a

execução do programa - aliás, não acreditamos de forma alguma que isso acontecerá

-, essas regiões correriam o risco de ser novamente penalizadas.

Acreditamos que tanto o Presidente Lula, que conclui o seu segundo mandato no

ano que vem, como o Governador Aécio Neves estão empenhados em que o Luz
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para Todos seja concluído. Se não der para concluir todas as ligações, que, pelo

menos, fique tudo consolidado, contratado e, preferencialmente, com as empresas já

licitadas e instaladas em campo, para garantir a conclusão desse programa com a

interiorização do desenvolvimento.

Sr. Presidente, apresentamos requerimento na Comissão do Trabalho solicitando

audiência pública, que se realizará amanhã, às 14h30min. Gostaríamos de trazer a

público essa informação e convidar todos os interessados. Queremos discutir a

importância da Cemig no Estado de Minas Gerais. Essa empresa presta serviço de

energia elétrica em quase todo o Estado, por isso merece uma atenção especial

nesta Casa. O que queremos nessa audiência pública é conhecer a atual situação

dos recursos humanos da Cemig. Queremos saber a composição do seu quadro

funcional, como está a realização e a convocação dos concursos públicos e também

conhecer as questões administrativas de centralização e de transferência de

funcionários das cidades do interior para os grandes centros e para a Capital. Além

disso, queremos discutir segurança no trabalho e prevenção de acidentes dos

funcionários da empresa.

Sr. Presidente, nossa solicitação justifica-se em função de muitos pedidos que nos

fizeram, por correspondência ou mesmo pessoalmente, lideranças sindicais dos

eletricitários do Estado. Eles pediram que fizéssemos discussões pertinentes ao

assunto, para colhermos opiniões, sugestões, críticas e conclusões coletadas nas

diversas reuniões promovidas pelo Sindicato dos Eletricitários no interior. O

Sindieletro tem uma tradição de mobilização muito forte em nosso Estado, de luta e

de defesa dos interesses dos servidores eletricitários. E, mais uma vez, contaremos

com a sua capacidade de mobilização para fazermos uma excelente audiência

pública amanhã, na Comissão do Trabalho, às 14h30min, a fim de discutirmos todas

as questões relativas aos recursos humanos da Cemig. Aguardamos todos os

interessados.

Gostaríamos também, Sr. Presidente, de fazer uma reflexão. Somos de Paracatu,

uma cidade histórica de Minas Gerais, do Ciclo do Ouro. Estamos felizes com a

comemoração do PAC das cidades históricas, que será lançado no dia 28 deste mês

pelo Presidente Lula. Defendemos essa iniciativa em nossa cidade de Paracatu, ao
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lado de várias outras cidades históricas de Minas Gerais. Na verdade, a única cidade

histórica do Noroeste de Minas é Paracatu, portanto ela está também contemplada no

PAC das cidades históricas. Felizmente, temos um considerável patrimônio histórico,

com muitas construções e uma arquitetura colonial muito singela, diferente do barroco

mais requintado do centro das Minas Gerais, mas muito bonito e simples, como é o

barroco das cidades de Goiás, e que merece uma atenção especial. Infelizmente, até

hoje lutamos em Paracatu com muita dificuldade para preservar esse patrimônio,

principalmente as duas igrejas tombadas em nossa cidade: a da Matriz de Santo

Antônio e a do Rosário.

Espero - aliás, o nosso Prefeito Vasquinho já está sintonizado, atento e

comemorando essa oportunidade - que possamos auxiliar, de fato, na conservação

dos imóveis do patrimônio histórico de Paracatu, incluídos os particulares. Essa

possibilidade existe nas diretrizes que serão lançadas no PAC das Cidades

Históricas, como a que trata do cabeamento subterrâneo na parte histórica e da

garantia dos imóveis públicos, assim como dos particulares, que também compõem

esse acervo do patrimônio histórico de Paracatu.

Por falar em Paracatu, Sr. Presidente, queremos fazer uma mobilização. Aliás, já

estamos trabalhando nisso há algum tempo, e agora acreditamos que estão sendo

dadas as condições para que essa cidade possa executar o seu plano de

desenvolvimento sustentável, envolvendo as mineradoras, como a Rio Paracatu

Mineração e a Mineração Morro Agudo, do Grupo Votorantim, assim como todo o

setor produtivo da nossa cidade, de maneira especial a agricultura tecnificada, de

ponta, do agronegócio, além dos agricultores familiares, o setor de serviços, do

comércio e da indústria. Enfim, as condições para se criar um fórum, como está

preconizado em todas as metodologias do desenvolvimento sustentável local e da

Agenda 21. Todos esses parceiros estarão reunidos num fórum, com representantes

legítimos, para uma reflexão sobre a dinâmica local e o planejamento, de forma muito

racional, da diversificação da produção em nosso Município, a fim de fazer frente

àquilo que já foi anunciado e que a maioria das cidades mineradoras de Minas

Gerais, que esgotaram a sua produção, já viveram. Trata-se da diminuição, um

impacto muito grande na economia local, com o fim da atividade minerária. Paracatu
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não pode dar-se ao luxo de permitir que isso aconteça, mesmo porque, Sr.

Presidente, a nossa cidade já viveu essa experiência no passado. Após se exaurirem

as minas de ouro, ainda no Brasil Colônia, no Ciclo do Ouro, Paracatu entrou num

processo de estagnação econômica e cultural que durou décadas, até mesmo

séculos, só voltando ao que era com a construção da Capital federal na década de 60

e também com a chegada da agricultura moderna, de ponta, no cerrado brasileiro.

Portanto, devemos aprender com essa história, aproveitar o aprendizado de quem

sabe dos malefícios de subtrair de uma economia volumes tão grandes de recursos,

atividades que dinamizam a economia, como as que se desenvolvem novamente hoje

em Paracatu, onde em torno de 30% da economia local está relacionada com a

mineração. É preciso diversificar as atividades produtivas, mobilizar toda a

comunidade, para encontrar novas vocações, aprofundar, conhecer melhor e

dinamizar as vocações que já existem, como o turismo do patrimônio histórico, o

cultural, o de negócios e o ecoturismo, uma vez que Paracatu está muito próxima de

Brasília, o maior mercado de turismo do Brasil.

Também acreditamos ser fundamental conseguir uma negociação bem-feita com as

mineradoras, para que elas cumpram a sua responsabilidade social de fato, não

apenas garantindo a recuperação de áreas degradadas uma vez terminada a

exploração, mas, acima de tudo, auxiliando e apoiando a diversificação e a

dinamização da economia local. Poderia apoiar, por exemplo, uma vocação que

cresce muito na nossa cidade e que é um resgate histórico do valor e da pujança

cultural de Paracatu: a ampliação da oferta do ensino superior.

Serão inauguradas brevemente as instalações do Cefet Paracatu, por meio dessa

frente que o Presidente Lula abriu em todo o País, ampliando a oferta do ensino

técnico profissionalizante. Paracatu também foi contemplada. O nosso Cefet muito

brevemente estará apto a acolher em torno de 2 mil, 3 mil alunos, o que contribuirá

para ampliar essa frente ligada ao ensino técnico na cidade, que está se

transformando efetivamente em cidade universitária. Essa é mais uma oportunidade

para diversificar a economia local, pensando-se na garantia do desenvolvimento

sustentável. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às

20 horas, e de amanhã, dia 12, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de

convocação, bem como para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.485/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação das Empresas de Outdoor e Similares do Interior de

Minas Gerais - Asdoor -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2009, vem a matéria a esta Comissão

para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.485/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

das Empresas de Outdoor e Similares do Interior 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 atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 3º do art. 24 do seu estatuto prevê a ausência de

remuneração a todos os seus dirigentes. Já o art. 60 preceitua que, no caso de sua
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dissolução, o patrimônio remanescente, em conformidade com a determinação do art.

61 do Código Civil, será destinado a entidade sem fins lucrativos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.485/2009.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.517/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Moto Kart Clube de Pará de Minas, com sede no

Município de Pará de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.517/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Moto Kart Clube de Pará 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, os arts. 13 e 18 determinam que

as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e o art. 33

dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
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destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.517/2009.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio Avelar -

Sebastião Costa - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.857/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 1.857/2007 “dispõe

sobre a concessão de incentivo a empresa que contratar empregados egressos do

sistema prisional e dá outras providências”.

A proposição foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, em razão da semelhança da

matéria, foi anexada à proposição o Projeto de Lei nº 3.474/2009, do Governador do

Estado.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposta, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.857/2007 dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal a

empresa que contratar detentos dos regimes semiaberto ou aberto ou egressos do

sistema prisional. No decorrer da tramitação, foi anexada à proposição, em razão da

semelhança da matéria, o Projeto de Lei nº 3.474/2009, do Governador do Estado,

que trata da concessão de subvenção econômica a empresa que contratar egressos

do sistema prisional.

O homem moderno encontra no exercício do trabalho uma das formas mais efetivas

para a aquisição de dignidade. Assim, “negar o ócio”, ou seja, praticar negócios,

trabalhar, torna-se elemento essencial para a aceitação social e para o efetivo
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exercício da cidadania na sociedade moderna. O trabalho passa a ser, portanto,

requisito para a dignidade da pessoa nos meios familiar e comunitário.

A Constituição Federal de 1988 qualificou o trabalho como direito social, assim

dispondo em seu art. 6º: “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

A Lei Federal nº 7.210, de 11/7/84, Lei de Execução Penal – LEP –, por seu turno,

elege claramente o trabalho como principal meio de ressocialização do preso e do

egresso do sistema penal. O trabalho do condenado é concebido pela lei como “dever

social e condição de dignidade humana”, conferindo a ele “finalidade educativa e

produtiva” (art. 28 da LEP).

Há que ressaltar que o trabalho do preso não está sujeito ao regime da

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, ou seja, não é igual ao regime do

trabalhador livre. A remuneração do trabalho do condenado será feita mediante

tabela. Portanto, o preso deve ser informado sobre sua remuneração, e esse valor

não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo. A jornada será de 6 a 8 horas diárias,

com descanso aos domingos e feriados (art. 33 da LEP).

O condenado que estiver cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto

poderá remir (“pagar”) com o trabalho parte do tempo da pena. “A contagem de

tempo para fim deste artigo será feita à razão de um dia de pena por três de trabalho”

(art. 126, § 1º, da LEP).

No regime semiaberto, o preso está sujeito ao trabalho em comum, durante o

período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 91 da

LEP). O preso tem direito ao trabalho externo e a frequentar cursos supletivos,

profissionalizantes, de 2º grau ou superiores, na Comarca do Juízo da Execução (art.

122, II, da LEP).

A análise do regime jurídico do trabalho do egresso do sistema penal requer

conhecimento prévio do conceito legal de “egresso”. A LEP define “egresso” no art.

26, estabelecendo duas situações em que ocorre essa condição. A primeira é a do

condenado libertado definitivamente, que pelo prazo de um ano após sua saída da

instituição prisional é assim considerado. O mesmo vale para o desinternado de
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medida de segurança. A segunda categoria é a do liberado condicional, mas somente

durante o seu período de prova. Assim, após esses prazos previstos em lei, um ano

para o libertado ou desinternado e o período de prova para o liberado condicional, a

pessoa perde a qualificação jurídica de “egresso”, bem como a assistência daí

advinda.

A assistência do Estado ao egresso faz-se necessária em face da dupla dificuldade

que a pessoa enfrenta para se adaptar ao mundo livre. Em primeiro lugar, porque o

preso, às vezes alijado do convívio social durante vários anos, necessita de amparo

estatal na sua readaptação. Em segundo lugar, porque a sociedade normalmente

estigmatiza o egresso do cárcere, não lhe oferecendo facilmente a oportunidade de

retomar uma vida comum. Tais dificuldades ajudam a explicar os elevados índices de

reincidência criminal dos egressos das prisões no Brasil.

Dessa forma, com base na LEP e em diretrizes de acordos internacionais dos quais

o Brasil é signatário, justifica-se a assistência estatal ao egresso, que pressupõe

orientação e fomento ao preso na sua reintegração à vida em liberdade. Tal

assistência compreende até mesmo alojamento e alimentação por um prazo máximo

de dois meses, com possibilidade de renovação por uma única vez, conforme

estabelece o art. 25 da LEP. Ademais, o incentivo à reinserção produtiva do egresso

talvez seja o aspecto mais importante do ponto de vista da política criminal, afinal, os

problemas advindos da estigmatização e da ausência de trabalho alimentam a

reincidência criminal dos ex-detentos.

Por essas razões o legislador previu no art. 27 da LEP a colaboração à orientação

ao trabalho, por meio do instituto do patronato. O patronato, que pode ser público ou

privado, tem por finalidade prestar assistência aos albergados e aos egressos,

cabendo-lhe o dever legal de orientar os condenados à pena restritiva de direitos;

fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de

limitação de fim de semana; e colaborar na fiscalização do cumprimento das

condições da suspensão e do livramento condicional. A supervisão do patronato e a

assistência aos egressos competem ao Conselho Penitenciário do Estado, de acordo

com o art. 70 da LEP.

Consoante o regime jurídico da LEP, o projeto de lei em epígrafe busca incentivar a
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reinserção no mercado de trabalho de custodiados e ex-custodiados, garantindo

incentivo fiscal às empresas domiciliadas no Estado que contratarem detentos dos

regimes semiaberto ou aberto ou egressos do sistema prisional. Já o Projeto de Lei nº

3.474/2009, do Governador do Estado, que foi anexado à proposição em análise,

concede subvenção econômica às empresas que contratarem egressos do sistema

prisional. Portanto, a proposição apresentada pelo Governador diz respeito somente

aos egressos do sistema prisional e estabelece a concessão não de incentivo fiscal,

mas de subvenção econômica às empresas. A Comissão de Constituição e Justiça,

no Substitutivo nº 1, optou por adotar esses elementos da proposta do Chefe do

Executivo.

Ao tratar do tema, Heleno Cláudio Fragoso (Lições de Direito Penal, Parte Geral,

14ª edição, Editora Forense, 1993, p. 298) conclui que, “infelizmente, devemos dizer

que as disposições da lei sobre o trabalho penitenciário constituem uma bela e

generosa carta de intenção que não está, e dificilmente estará algum dia, de acordo

com a realidade. A ociosidade é comum e generalizada em nossas prisões”.

Na verdade, os projetos em análise buscam sanar o incômodo hiato existente entre

o texto da LEP, garantista do direito do preso ao trabalho, e a realidade das unidades

prisionais. Dessa forma, a proposição, na forma do Substitutivo nº 1, é digna de

elogios, uma vez que busca promover a reinserção social de egressos do sistema

prisional, utilizando a subvenção econômica como instrumento de incentivo seletivo.

Uma vez sanadas as questões jurídico-constitucionais, com a apresentação do

Substitutivo nº 1 pela Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que a

proposta merece aprovação para possibilitar a contratação de egressos do sistema

prisional.

Portanto, de modo a possibilitar que as inúmeras empresas participem do esforço

coletivo de reinserção social dos egressos das prisões, o Estado dá um grande passo

para contribuir nesta difícil tarefa que, a nosso sentir, não é apenas do Estado, é de

toda a sociedade mineira.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.857/2007

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Maria Tereza Lara - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.857/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto em epígrafe dispõe sobre a

concessão de incentivo à empresa que contratar empregados egressos do sistema

prisional e dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi a matéria analisada pela

Comissão de Segurança Pública, que opinou por sua aprovação na forma do

Substitutivo nº 1.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame tem como objetivo conceder incentivo fiscal à empresa

domiciliada no Estado que contratar no mínimo dois detentos dos regimes semiaberto

ou aberto ou egressos do sistema prisional. A empresa beneficiária receberá

certificados expedidos pelo poder público, correspondentes ao valor do incentivo, que

poderão ser utilizados no pagamento de parte do valor do Imposto sobre Propriedade

de Veículos Automotores – IPVA –, do Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e

Doação – ITCD – e de contribuição de melhoria.

Segundo o autor, o projeto representa “uma chance aos condenados de

reintegração ou até mesmo integração, pois muitos não tiveram a oportunidade de

ingressarem na vida laboral, diminuindo o número de crimes, atendendo ao anseio da

sociedade por mais segurança e dando incentivos às empresas que se incorporarem

nessa iniciativa de inclusão social”. Além disso, de acordo com o autor, a inclusão do

ex-presidiário trará benefícios econômicos, por um lado, porque o beneficiário

passará a ter renda para consumo e, por outro, porque possibilitará a diminuição dos
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custos do aparato de segurança.

Conforme dispõe o projeto, o montante a ser utilizado como incentivo será fixado

anualmente pela Assembleia Legislativa, respeitados os limites mínimo de 1% e

máximo de 6% da receita proveniente dos tributos acima referidos. Isso corresponde

a uma vinculação de receita, o que não seria permitido, tendo em vista o disposto no

art. 167, inciso IV, da Constituição da República.

O projeto prevê que será proposta pelo Estado, no Conselho Nacional de Política

Fazendária – Confaz –, a extensão do incentivo aos contribuintes do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. Cabe observar

que, nos termos do art. 155, § 2º, inciso XII, “g”, da Constituição da República, e da

Lei Complementar Federal nº 24, de 7/1/75, mencionada no art. 34, § 8º, do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Magna, a concessão e revogação

de isenções, incentivos e benefícios fiscais do ICMS dependem da celebração de

convênio interestadual no âmbito daquele Conselho.

A proposição contém ainda a determinação de que o incentivo somente será

concedido com o cumprimento do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Conforme o disposto nesse dispositivo, a

concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita

deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no

primeiro exercício de sua vigência e nos dois subsequentes e atender ao disposto na

Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo artigo determina ainda que se demonstre

que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e não

afetará as metas de resultados fiscais; ou que ela venha acompanhada de medidas

de compensação, por meio do aumento de receita. No segundo caso, o benefício só

entrará em vigor quando forem implementadas as medidas de compensação

tributária.

No intuito de evitar que o incentivo proposto contrarie o diploma legal acima

referido, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo em que propõe

a implementação do objetivo do projeto de outra forma, fundamentada na proposta

apresentada pelo Projeto de Lei nº 3.474/2009, do Governador do Estado, que foi
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anexado ao projeto em estudo. A proposição apresentada pelo Governador do Estado

pretende autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção econômica às empresas

que contratarem egressos do sistema prisional do Estado. Conforme já foi salientado

pela Comissão acima referida, a subvenção é incentivo que não tem natureza fiscal.

Nos termos do disposto no art. 12, § 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964,

consideram-se subvenções econômicas as transferências destinadas a cobrir

despesas de custeio de empresas públicas ou privadas de caráter industrial,

comercial, agrícola ou pastoril. Cabe mencionar que, tendo em vista que as

subvenções são classificadas como despesas correntes, conforme o disposto no

referido art. 12, sua concessão deverá atender às condições estabelecidas nos arts.

16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre elas, a apresentação de estimativa

do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos

dois subsequentes; a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e

compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias; e a

demonstração da origem dos recursos para seu custeio.

O incentivo proposto pelo Poder Executivo se insere no âmbito do Projeto

Regresso, vinculado ao Programa de Reintegração Social do Egresso do Sistema

Prisional – Presp –, gerido e executado pela Secretaria de Estado de Defesa Social –

Seds. O Projeto Regresso foi instituído por meio do Decreto no 45.119, de 2009, que

se destina ao fomento à inserção dos egressos do sistema prisional mineiro no

mercado de trabalho.

Conforme o Projeto de Lei no 3.474/2009, as pessoas jurídicas beneficiárias da

subvenção econômica deverão comprovar regularidade junto ao Instituto Nacional do

Seguro Social – INSS –, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – e à

Fazenda Estadual. Outras condições serão estabelecidas em regulamento. São ainda

remetidas para regulamento, segundo dispõe o projeto, as condições operacionais

para a implementação e a execução das medidas previstas e para o pagamento, o

controle e a fiscalização da subvenção autorizada pela lei; as condições para o

credenciamento das empresas interessadas em participar e as condições para o

acesso do egresso do sistema prisional do Estado aos postos de trabalho, incluídas
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as exigências técnicas pertinentes.

Consideramos que o alcance social da medida proposta é inegável e que o projeto

anexado aprimora a matéria, uma vez que supera obstáculos à implementação do

incentivo proposto pelo projeto principal. Assim, o Substitutivo nº 1 representa uma

grande contribuição, já que incorpora as inovações constantes no projeto

apresentado pelo Governador do Estado, aperfeiçoando o texto com a instituição da

subvenção econômica e dos mecanismos para sua execução, além de adequar a

proposição ao ordenamento jurídico e à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.857/2007 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - João Leite - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.968/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe institui

o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito do Poder Judiciário.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 5, que

apresentou.

Por seu turno, a Comissão de Administração Pública exarou o seu parecer pela

aprovação do projeto com essas emendas e com as Emendas nºs 6 a 10, que

propôs.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos lindes de sua

competência, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em análise regulamenta as disposições constitucionais referentes

ao ADE na esfera do Poder Judiciário.

A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Administração Pública
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apresentaram emendas que aperfeiçoam a proposição no âmbito de suas respectivas

competências, as quais acolhemos.

Esgotada a apreciação da matéria nesse âmbito, passamos a analisar o projeto de

acordo com a competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,

combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja

verificar a repercussão financeira das proposições.

Não pode essa análise ser feita considerando apenas o projeto em tela. É

imprescindível a sua contextualização.

O quinquênio era um dogma para o funcionalismo. Entretanto, diversos autores o

questionavam, argumentando ser ele um benefício cuja única condição para

concessão era o tempo de serviço. Era concedido o percentual de 10% sobre o

vencimento básico a cada cinco anos. Não havia nenhuma exigência quanto ao

mérito funcional.

A Emenda à Constituição Estadual nº 57, de 2003, enfrentou a questão sem

provocar traumas. Ela estabeleceu que os servidores que ingressassem no serviço

público após a data de sua promulgação não teriam mais direito ao quinquênio e, em

troca, passariam a ter direito ao ADE. Para os servidores que já estavam em

exercício, foi preservado o direito adquirido à percepção do quinquênio, que terá

assim uma extinção gradual. O ADE seria, assim, um sucedâneo do quinquênio,

apresentando as mesmas características, em especial quanto ao valor monetário. A

diferença é a exigência de avaliação de desempenho do servidor em um regime

meritocrático.

Do exposto, podemos tirar as seguintes conclusões.

Em uma primeira leitura do projeto em tela, poder-se-ia pensar que se está criando

um benefício, e não promovendo essa substituição. Para consubstanciá-la, extinguiu-

se um benefício e criou-se outro, visto que juridicamente não é adequado comando

legal de substituição. O projeto de lei em tela apenas regulamenta o dispositivo

constitucional referente ao ADE. Entretanto, o direito ao ADE já existia desde a

promulgação dessa emenda. Assim, neste momento, não se está criando nenhuma

despesa pública.

O ADE tem o mesmo valor monetário do quinquênio, mas beneficiará um universo
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de servidores mais restrito do que o quinquênio em razão da avaliação de

desempenho. Assim, concluímos que a substituição do quinquênio pelo ADE levará à

redução das despesas públicas.

A substituição do quinquênio pelo ADE induz o servidor à prestação de melhor

serviço, acarretando aumento da eficiência e eficácia do serviço público. Isso também

significa diminuição do custo da máquina pública, ou seja, há uma repercussão

financeira positiva. Esse é o mais relevante aspecto do ADE e atende também à

crítica de diversos autores quanto à qualidade do gasto público.

Ademais, vale conferir as despesas de pessoal do Poder Judiciário. O último

Relatório de Gestão Fiscal, referente ao período entre maio de 2008 e abril de 2009,

apresenta os seguintes dados:

Receita Corrente Líquida R$28.706.000.000,00

Despesa Total com Pessoal R$1.435.000.000,00

Limite Prudencial R$1.612.000.000,00

Limite Máximo R$1.697.000.000,00

Percentual da Despesa Total com Pessoal 5,00%

Limite desse percentual 6,00%

Os dados demonstram que as despesas com pessoal estão abaixo do limite

prudencial.

O Tribunal de Justiça informou que a “estimativa de gastos com a implantação do

ADE” é de R$12 milhões em 2009, considerando que nenhum servidor deixaria de

receber esse benefício. Assim, esse seria também o valor que hipoteticamente seria

despendido com o quinquênio, caso este não tivesse sido substituído pelo ADE.

Disso concluímos que a folga existente entre a despesa com pessoal e o limite

prudencial é de R$180 milhões por ano, valor muitas vezes superior ao crescimento

vegetativo da folha de pagamento em decorrência quer do ADE, quer do quinquênio.

Nem um nem outro benefício ameaça o limite prudencial e, assim, não se incorre nas

restrições de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo que hipoteticamente

isso viesse a acontecer, o Tribunal de Justiça teria que tomar outras providências

para promover esse ajuste, pois tanto o quinquênio como o ADE não podem deixar

de ser pagos, já que são direitos do servidor estabelecidos em norma constitucional.
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Ressaltamos a necessidade de dar a adequada interpretação a essa “estimativa de

gastos com a implantação do ADE”. Não significa que haja impacto ou aumento na

despesa de pessoal. A avaliação de desempenho é um dos pilares do chamado

Choque de Gestão, cuja implementação teve como marco jurídico a Emenda à

Constituição nº 57. O legislador constituinte nunca pretendeu criar um novo benefício

e acarretar novos gastos com pessoal. O “mens legis” foi aperfeiçoar esses gastos,

substituindo o quinquênio pelo ADE. Para cada centavo gasto com pagamento de

ADE, está-se deixando de gastar um centavo ou mais com o pagamento de

quinquênio.

A proposição não acarreta aumento de despesa pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.968/2009 com as Emendas nºs 1 a 5, apresentadas pela Comissão de Constituição

e Justiça, e com as Emendas nºs 6 a 10, apresentadas pela Comissão de

Administração Pública.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco - Jayro Lessa - Juarez Távora - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.136/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o Projeto de Lei nº 3.136/2009

torna obrigatória a identificação de crianças e adolescentes pelos estabelecimentos

hoteleiros.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão

do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que, em sua análise do mérito, opinou

pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
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188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela obriga os hotéis, as pensões, as pousadas e os albergues

localizados no Estado de Minas Gerais a registrar e a manter ficha de identificação

das crianças e dos adolescentes que neles se hospedarem.

Segundo o autor, a finalidade da proposição é a proteção desse segmento da

população, pois atualmente os estabelecimentos de hotelaria apenas identificam os

adultos responsáveis pelo pagamento da hospedagem. A identificação dos menores

de idade dificultaria a prática de crimes contra eles e ajudaria as famílias e as

autoridades públicas na busca e localização de crianças e adolescentes

desaparecidos.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que alguns

dispositivos do projeto original não têm sustentação no princípio da razoabilidade

previsto no art. 13 da Constituição mineira. Para adequar a proposição às exigências

jurídicas, a Comissão apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social corroborou o parecer da

Comissão de Constituição e Justiça e destacou que as alterações apresentadas no

Substitutivo nº 1 aperfeiçoaram o objeto da proposição, tornando-a um instrumento

capaz de auxiliar na proteção à criança e ao adolescente.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, o projeto não

cria despesas para os cofres públicos e não tem impactos na Lei Orçamentária.

Dessa forma, não contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar

Federal nº 101, de 4/5/2000. Destacamos que a futura lei não acarretará significativos

gastos para as empresas do setor, pois os estabelecimentos hoteleiros já são

obrigados a registrar informações sobre os hóspedes, conforme dispõe a Lei Federal

nº 11.771, de 17/9/2008, e a fornecer essas informações periodicamente ao Ministério

do Turismo.

Em vista dessas considerações, entendemos que as medidas propostas pelo

Substitutivo nº 1 são pertinentes no combate aos crimes cometidos contra crianças e

adolescentes no Brasil, como desaparecimentos, mortes, prostituição infantil e outros.

Por essas razões, o projeto deve prosperar nesta Casa.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.136/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.303/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

12.628, de 6 de outubro de 1997, que disciplina as reclamações relativas à prestação

de serviço público, em conformidade com o disposto no § 4º do art. 40 da

Constituição do Estado”.

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, I, “d”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos relativos ao mérito.

Fundamentação

A proposição em análise propõe alterações na Lei nº 12.628, de 1997, que

disciplina as reclamações relativas à prestação de serviços públicos no Estado, de

modo a conferir aos usuários desses serviços o direito de apresentar sugestões para

sua melhoria.

Ressalte-se que a lei que se pretende alterar já garante ao usuário o direito de

apresentar a órgão ou entidade da administração pública ou a particular delegado

reclamações relativas ao serviço prestado. Ao incluir também, entre os direitos dos

usuários, o de apresentar sugestões, está o projeto ampliando a sua participação na

administração pública e buscando a eficiência na prestação de serviços que afetam

diretamente a população.

O projeto estabelece ainda a obrigação de o prestador do serviço público afixar

cartazes, em local visível e próximo aos guichês de atendimento, contendo o número
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do telefone e o endereço eletrônico do órgão ou da entidade da administração pública

ou de particular delegado e da Ouvidoria-Geral do Estado, para o recebimento de

reclamações e de sugestões referentes à prestação do serviço público.

Como já ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer,

dispositivos semelhantes constam em diversas leis vigentes no País. Um exemplo é a

Lei nº 11.823, de 6/6/1995, que determina que os fornecedores de produtos e

serviços no Estado estão obrigados a afixar, nas dependências de seus

estabelecimentos, os telefones dos órgãos públicos de defesa do consumidor.

Não resta dúvida quanto ao mérito da proposição, que vai ao encontro dos

interesses do cidadão e confere densidade ao princípio democrático e ao princípio da

participação do usuário na prestação de serviços públicos.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.303/2009.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elmiro Nascimento -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.356/2009

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Gilberto Abramo, “proíbe a

emissão de comprovantes em papéis termossensíveis no Estado”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Foram anexados a esta proposta o Projeto de Lei nº 3.461/2009, da Deputada Ana

Maria Resende, e o Projeto de Lei nº 3.462/2009, do Deputado Carlos Gomes, por

conterem matéria de conteúdo similar.

Fundamentação

O projeto em apreço tem por objetivo a proteção aos interesses do consumidor,



____________________________________________________________________________
467

que, muitas vezes, recebe notas de compra, recibos e outros documentos cuja

impressão se apaga em curto tempo, o que é uma característica dos papéis

termossensíveis utilizados com essa finalidade.

Segundo o autor do projeto, a emissão desses documentos em papel

termossensível torna a sua leitura rapidamente prejudicada, o que representa prejuízo

para o consumidor pelo fato de conterem dados extremamente importantes, como a

data da compra efetivada e o nome do estabelecimento fornecedor, entre outros,

necessários para que o consumidor possa fazer valer os seus direitos, especialmente

quanto à garantia do produto ou do serviço adquirido.

A Comissão de Constituição de Justiça aprovou o projeto na forma do Substitutivo

nº 1, que melhor adapta à proposta sob o ponto de vista da técnica legislativa,

estabelecendo, ao mesmo tempo, o prazo de 10 anos como tempo mínimo de

duração desses documentos.

Verifica-se que a implementação das medidas propostas corrige uma grave

distorção existente no mercado e está em consonância com os princípios norteadores

das relações de consumo, notadamente no tocante à proteção aos interesses

econômicos dos consumidores.

Trata-se, ademais, de uma medida que vem sendo adotada em outros Estados da

Federação e que se compatibiliza com o interesse dos consumidores mineiros.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.356/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.368/2009

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade de afixação nos postos de gasolina de cartaz com informação do

percentual de diferença entre os preços da gasolina e do álcool”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009, foi o projeto distribuído às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o mérito da proposição, nos termos do art.

102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende obrigar a divulgação da diferença proporcional

de preço entre álcool e gasolina nos postos de abastecimento do Estado.

Inicialmente, vale esclarecer que a tecnologia “flex fuel” começou a ser investigada

nos anos 1980, tendo sido lançados veículos do tipo “flex” nos Estados Unidos a

partir de 1988. As pesquisas continuaram nos anos 1990 e início desta década e, em

maio de 2003, a Volkswagen produziu pela primeira vez um automóvel “flex fluel” no

Brasil, o que foi logo seguido por outras montadoras.

Completando seis anos de existência e cada vez mais numerosos, os veículos que

tanto podem rodar com gasolina ou álcool são hoje maioria no País. De acordo com

os dados obtidos no “site” da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos

Automotores – Anfavea – (www.anfavea.com.br), em 2003 apenas 70 mil carros

“flexpower” saíram das montadoras no Brasil (5% da produção total). A produção

evoluiu para 330 mil em 2004 (18%), 820 mil em 2005 (41%), 1,25 milhões em 2006

(60%), 1,72 milhões em 2007 (72%), chegando a 2,3 milhões em 2008 (87%).

Flexibilidade na hora de escolher o combustível é um dos principais motivos que

têm levado um número cada vez maior de consumidores a optar pelos veículos com a

tecnologia “flex fuel”, ou seja, que possuem um tipo de motor que permite o uso de

álcool, gasolina ou a mistura de ambos em quaisquer proporções.

Mas como fazer corretamente a escolha do combustível? Qual deles é o mais

econômico para o consumidor?

Cálculos feitos por especialistas indicam que somente quando a divisão do preço do

álcool pelo da gasolina ficar acima de 0,70, o consumidor deve optar pelo segundo.

Isso porque, quando abastecido a álcool, o motor rende 30% menos do que quando é

usada a gasolina. A explicação é simples: o álcool é mais consumido do que a
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gasolina, porque é menos energético. Assim, para percorrer uma mesma distância, é

necessário um volume maior de álcool. Ao final, ainda que o preço do litro do álcool

seja inferior, o consumidor pode acabar gastando mais.

Dessa forma, o ponto de equilíbrio, segundo os especialistas, é a aplicação de uma

fórmula: se o preço do litro de álcool ultrapassar 70% do preço do litro da gasolina, o

motorista deve optar pelo derivado de petróleo, porque a relação custo benefício será

maior.

Conclui-se, assim, que o critério essencial na escolha entre os tipos de combustível

é a relação de preço.

Há duas formas de se calcular essa relação.

Uma primeira forma de calcular consiste em se dividir o preço do álcool pelo da

gasolina e multiplicar o resultado por 100 para encontrar o valor em percentual. Outra

forma é multiplicar o preço da gasolina por 0,7 e comparar esse resultado com o

preço pelo qual o álcool estiver sendo vendido no posto.

De modo geral, os testes mostram que um carro popular percorre 13 km com 1 litro

de gasolina, enquanto percorre apenas 9 km com 1 litro de álcool. Daí a relação de

70%. Entretanto, isso varia de veículo para veículo, o que torna aconselhável que

cada consumidor descubra a relação ideal para o seu carro. Contudo, não resta

dúvida de que os 70% são uma boa aproximação.

Tendo em vista todos esses fatos, estamos convencidos de que o projeto beneficia

o consumidor, como justifica o seu autor.

De fato, como se nota, é necessário que o consumidor de veículo bicombustível

faça o mencionado cálculo sempre que for abastecer, de modo a fazer a escolha mais

econômica. Uma conta fácil, mas que, convenhamos, precisa do auxílio de uma

calculadora.

Como destacado pelo relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, a

proposição encontra-se em consonância com o art. 6º, III, do Código de Proteção e

Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal no 8.078, de 1990, segundo o qual

é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características,

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
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Portanto, não resta dúvida de que o projeto em exame trata de medida que objetiva

minorar a desigualdade existente nas relações travadas entre o consumidor e os

postos revendedores de combustíveis, proporcionando informação clara, precisa e

ostensiva relativamente ao preço dos produtos, o que é meritório e merece receber a

chancela desta Comissão.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.368/2009

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros, relator - Leonardo Moreira.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.440/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.440/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto

o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em cumprimento ao disposto

no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.440/2009 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de São Gonçalo do Rio Preto o imóvel constituído pela área de

10.000m², situado no local denominado Água Parada, no Distrito de Felisberto

Caldeira, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o bem destina-se ao

funcionamento da Escola Municipal Núcleo Zuma Rocha Santos e à construção de

prédio para abrigar a creche municipal, com amplos benefícios para a população

local.

Cabe ressaltar que, em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura
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da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou no

caso de seu desvirtuamento.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública, e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos que o projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não

acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.440/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa -

Juarez Távora - Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.440/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Rio Preto o imóvel constituído por área com 10.000m², situado no local denominado

Água Parada, Distrito de Felisberto Caldeira, nesse Município, registrado sob o nº

7.773, às fls. 283-284 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Diamantina.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado a continuar o

funcionamento da Escola Municipal Núcleo Zuma Rocha Santos e construção de

prédio para Creche Municipal.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º ou no caso de ser

desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua finalidade.

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 11/8/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Vanda da Silva

Costa, ocorrido em 7/8/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Doutor Viana, notificando o falecimento da Sra. Terezinha Diniz

Viana, ocorrido no dia 9/8/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Juraci Repolês

Passos, ocorrido em 7/8/2009, em Sem-Peixe. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Antônio Francisco de

Souza, ocorrido em 10/8/2009, em Santo Antônio do Monte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Cícero Teixeira

Borges, ocorrido em 10/8/2009, em Divinópolis. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Sionara Campos de

Oliveira Cota, ocorrido em 30/7/2009, em João Monlevade. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. José Martins Pessoa,

ocorrido em 11/8/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Tenente Lúcio

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.603 a 3.618/2009 - Requerimentos nºs 4.343 a

4.359/2009 - Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Paulo

Guedes - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública e

de Política Agropecuária - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo

Guedes e Carlos Pimenta e da Deputada Maria Tereza Lara - Questão de ordem -

Discursos dos Deputados Domingos Sávio e André Quintão - 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 19.168 - Leitura de

Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 742, 898, 972, 954 e 1.976/2007, 2.396, 2.438, 2.549 e

2.936/2008, 2.966, 3.142, 3.269, 3.312 e 3.443/2009; aprovação - Votação de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo Guedes; aprovação -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
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Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider

Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo

Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Maria Tereza Lara, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Décio Vanderlei dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Moeda,

acusando recebimento do Relatório Final da Comissão Especial das Serras da

Calçada e da Moeda, enviado por esta Casa, e dando ciência da composição da

Mesa Diretora dessa Câmara. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.070/2009, da Comissão Extraordinária

para o Enfrentamento da Crise Econômico-Financeira Internacional.

Do Sr. Paulo Cezar Schlichting da Silva, Chefe de Gabinete da Presidência da

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, agradecendo o envio da
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publicação “Legística: Qualidade da Lei e Desenvolvimento”, que reúne palestras e

estudos apresentados em congresso promovido por esta Casa.

Do Sr. Eugenio da Costa Arsky, Coordenador-Geral de Convênios da Secretaria

Executiva do Ministério do Turismo (substituto) (2), comunicando liberação de

recursos relativos aos convênios que menciona, celebrados entre esse Ministério e a

Secretaria de Turismo de Minas Gerais. (- 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. Gabriel José Bicalho, Secretário-Geral do Instituto Brasileiro de Culturas

Internacionais, solicitando sejam envidados esforços com vistas ao reconhecimento,

pelo Estado, da importância da artista plástica mineira Deia Leal. (- À Comissão de

Cultura.)

Do Sr. Evaristo José Caixeta, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de

Patos de Minas, dando ciência da realização, em 17/7/2009, da 21ª Reunião do

Núcleo dos Sindicatos de Produtores Rurais do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e

Noroeste de Minas e encaminhando resumo do teor da reunião. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Do Cerimonial do Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego, convidando para a

cerimônia de entrega de certificados, em 31/7/2009, aos primeiros formandos de

cursos do PlanSeQ realizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte. (- À

Comissão do Trabalho.)

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 3.603/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural e Filantrópica de

Douradoquara - ACFD -, com sede no Município de Douradoquara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural e
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Filantrópica de Douradoquara - ACFD -, com sede no Município de Douradoquara.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Almir Paraca

Justificação: Fundada em 2003, a Associação Comunitária Cultural e Filantrópica

de Douradoquara - ACFD - congrega os residentes no Município de Douradoquara

interessados no progresso e na melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Sem fins lucrativos, a entidade tem como finalidade estimular a arte, a música, o

esporte, o lazer e o civismo; desenvolver ações para a proteção e preservação do

meio ambiente; promover um relacionamento amistoso entre seus associados,

buscando sua integração e participação cultural e social. Para tanto, conta com o

apoio de entidades públicas e congêneres, com as quais firma acordo para a

realização de seus projetos.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar de utilidade pública a ACFD.

- 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 3.604/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

Guatapará, com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores do Bairro Guatapará, com sede no Município de Muzambinho.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a referida

Associação, que não tem fins lucrativos e cuja finalidade é promover a integração dos

moradores da comunidade, combater a fome e a pobreza, desenvolver atividades

culturais e esportivas, proteger a infância, a adolescência e o idoso e incentivar a



____________________________________________________________________________
477

participação de todos na luta por seus direitos.

No desenvolvimento de suas atividades, a entidade não faz distinção alguma

quanto a religião, cor, sexo ou condição social das pessoas assistidas e atende com

observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

economicidade e eficiência.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, e

sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções que

exercem, atendendo-se, desta forma, os requisitos legais.

Por ser justo o projeto, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.605/2009

Declara de utilidade pública a Fraternidade Brasileira de Assistência aos

Condenados, com sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade Brasileira de Assistência

aos Condenados, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Durval Ângelo

Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela Fraternidade

Brasileira de Assistência aos Condenados e o cumprimento fiel de suas finalidades

estatutárias, buscamos declarar a entidade como de utilidade pública, tornando-a

apta a realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá o

reconhecimento dos nobres pares, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.606/2009

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais,

com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira Kosmo’s de

Artes Marciais, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais, com sede no

Município de Araxá, não tem fins lucrativos e atua na área do esporte amador,

desenvolvendo especialmente a prática do “taekwondo”, do judô, do “kung fu”, da

capoeira e de outras artes marciais.

A entidade cultiva e incentiva o interesse de crianças e adolescentes por essas

modalidades esportivas e acompanha sua participação e aproveitamento escolar;

divulga normas de segurança na prática de artes marciais; realiza competições

esportivas e atividades sociais; promove a solidariedade e a participação de seus

associados em eventos sociais, culturais, educativos e esportivos; e fomenta

pesquisas e estudos de interesse da comunidade.

Diante da importância de suas atividades, esperamos contar 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.607/2009

Dá a denominação de Sebastião Gomes Rocha à rodovia que liga Icaraí de Minas

ao entroncamento com a MG-402.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Sebastião Gomes Rocha a rodovia que liga Icaraí de

Minas ao entroncamento com a MG-402.

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



____________________________________________________________________________
479

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Em homenagem a Tião Rocha, cidadão ilustre, que durante anos

prestou serviços em favor da população norte-mineira, solicito que a Rodovia MG-161

receba seu nome.

Tem caráter de grande relevância a medida aqui proposta e, com certeza,

encontrará eco em toda a população, tendo em vista as notórias qualidades do

homenageado e os importantes serviços prestados à comunidade, que sempre o

respeitou.

Tendo sido uma das figuras mais expressivas na vida política de São Francisco, foi

Vereador por três mandatos, Vice-Prefeito e líder no Distrito de Vila do Morro, onde

construiu uma vida pautada na serenidade, na honestidade e prestação de serviços à

comunidade.

Tião Rocha, como era conhecido, sempre foi um fiel da balança da política são-

franciscana, respeitado e admirado por todas as facções e pelo que construiu como

homem público e político. Seu filho, Luiz Rocha Neto, foi Vereador à Câmara

Municipal de São Francisco por quatro mandatos e atualmente é Vereador do

Município Elpídio Fonseca Rocha.

Pelas razões expostas, espero o apoio dos nobres 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.608/2009

Dá a denominação de José Vieira Porto à MG-161, que liga São Francisco a São

Romão, no entroncamento com a MG-202.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada José Vieira Porto a MG-161, que liga São Francisco a

São Romão, no entroncamento com a MG-202.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.
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Arlen Santiago

Justificação: Em homenagem a José Vieira Porto, cidadão ilustre, que durante anos

prestou serviços em favor da população norte-mineira, solicito que a Rodovia MG-161

rece- ba seu nome.

Tem caráter de grande relevância a medida aqui proposta e, com certeza,

encontrará eco em toda a região, tendo em vista as notórias qualidades do

homenageado e os importantes serviços prestados à comunidade, que sempre o

respeitou.

Grande líder político na comunidade de Araçá, na região de São Francisco, Zé

Peba, como era conhecido, constituiu família numerosa, tendo saído da região o

sustento da família. Era muito respeitado em razão de opiniões contundentes no que

se refere às decisões políticas visando ao bem comum da comunidade de São

Francisco.

Pelas razões expostas, espero o apoio dos nobres 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.

PROJETO DE LEI N° 3.609/2009

Institui o selo Empresa Inclusiva, de reconhecimento às iniciativas empresariais que

favoreçam a integração das pessoas deficientes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o selo Empresa Inclusiva, de reconhecimento ao mérito das

iniciativas empresariais que favoreçam a integração e a melhoria da qualidade de

vida das pessoas com deficiência.

Art. 2º - Serão consideradas iniciativas empresariais favoráveis à inclusão das

pessoas com deficiência, entre outras, a reserva de postos de trabalho específicos, a

capacitação para o exercício de funções de maior remuneração, a adoção de

soluções arquitetônicas que favoreçam a acessibilidade, tanto para empregados

como para o público em geral, e a promoção ou patrocínio de eventos culturais ou

desportivos dirigidos a esse segmento.
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Art. 3º - As empresas contempladas pelo selo terão direito ao uso do título Empresa

Inclusiva, chancela oficial que poderá ser utilizada nas veiculações publicitárias que

promovam, bem como em seus produtos, sob a forma de selo impresso.

Parágrafo único - O prazo de participação e uso publicitário do selo Empresa

Inclusiva, na forma do disposto no art. 3º, será de dois anos, podendo ser renovado

por iguais períodos, sempre condicionado a outras iniciativas que venham a ser

adotadas pela empresa.

Art. 4º - O Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão serão concedidos pelo Governador

do Estado, ouvido o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora

de Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: São vários os aspectos relevantes neste projeto de lei, entre eles, um

considerado de suma importância, bem como inerente a todo cidadão brasileiro, que

é o respeito à dignidade humana.

Precisamos de um novo par de olhos para enxergar esse tema com bastante

atenção e é com essa finalidade que desejamos instituir no Estado o selo Empresa

Inclusiva, para incentivar o segmento empresarial a promover ações que visem à

integração e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

A Constituição Federal assegura direitos fundamentais aos cidadãos. O art. 24, que

dispõe sobre as competências da União, Estados e Distrito Federal, trata, no inciso

XIV, da proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência. Na esteira

desse entendimento, a Lei Maior prevê no art. 227, § 1º, inciso II, que o Estado

promoverá programas de assistência, bem como criará programas de prevenção e

atendimento especializado para os portadores de deficiência física. Vejamos o que

dizem textualmente os dispositivos constitucionais:

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

(...)

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
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(...)

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao

adolescente, como absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e

do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e

obedecendo os seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os

portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social

do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a

convivência, e a facilitação de acesso aos bens e serviços coletivos, com a

eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos”.

As iniciativas empresariais favoráveis à inclusão das pessoas com deficiência física

poderão ser várias, entre elas, a reserva de postos de trabalho específicos, a

capacitação para o exercício de funções de maior remuneração, a adoção de

soluções arquitetônicas que favoreçam a acessibilidade, tanto para empregados

como para o público em geral, e a promoção ou patrocínio de eventos culturais ou

desportivos dirigidos a esse segmento. Enfim, iniciativas inseridas no texto deste

projeto de lei, que guarda perfeita sintonia com os objetivos dos dispositivos

constitucionais supracitados.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.610/2009

Torna obrigatória a instalação de banheiros e bebedouros em casas lotéricas e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as casas lotéricas obrigadas a colocar à disposição dos usuários

banheiros femininos e masculinos, adaptados para portadores de necessidades
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especiais, bem como a instalar bebedouros e fornecer copos descartáveis para uso

dos clientes.

Parágrafo único - Os banheiros e bebedouros deverão ser instalados na área de

atendimento ao cliente, com fácil acesso e visualização e com identificação para uso

de pessoas portadoras de deficiência locomotora.

Art. 2º - Os banheiros deverão estar abertos aos clientes no mesmo horário de

atendimento normal da instituição.

Art. 3º - As instituições definidas nesta lei deverão atender as normas estabelecidas

pela Vigilância Sanitária de cada Município.

Art. 4º - As casas lotéricas não cobrarão valor monetário pelo fornecimento de

copos ou pela utilização dos banheiros e bebedouros.

Art. 5º - Fica estabelecido o prazo de sessenta dias para a adequação dos

estabelecimentos citados no "caput" do art. 1º às disposições desta lei.

§ 1º - Após transcorrido o prazo previsto no "caput" deste artigo, o estabelecimento

que descumprir esta lei estará sujeito às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 50 Ufemgs (cinquenta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) ou

de valor correspondente em índice superveniente;

III - suspensão do alvará de localização e funcionamento;

IV - cancelamento do alvará de localização e funcionamento.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Leonardo Moreira

Justificacão: Uma das maiores reivindicações da população é relativa ao tempo de

espera em longas filas para atendimento em casas lotéricas, o qual leva à

necessidade da utilização de banheiros e bebedouros. Assim, é de vital importância

darmos atenção a tal anseio.

É de grande valia proporcionar à população condições mínimas de atendimento em

instituições financeiras, no que tange às necessidades fisiológicas do ser humano.

Diante da relevância do pleito, conto com a aprovação dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor 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 3.611/2009

Dispõe sobre instalação de banheiros químicos em locais em que funcionarem

regularmente feiras livres, feiras artesanais ou culturais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna-se obrigatória a instalação de banheiros químicos em locais onde

funcionarem feiras livres, feiras artesanais ou culturais, sempre que não for possível

ou necessária a construção de sanitários públicos definitivos.

Parágrafo único - As instalações sanitárias compreenderão gabinetes separados

por sexo, além de um especialmente adaptado para uso de deficientes físicos, e

ficarão abertos durante todo o período de funcionamento do evento.

Art. 2º - As feiras especificadas nesta lei são as que funcionam regularmente e as

que tenham como objetivo o implemento da cultura ou turismo local.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: É inconcebível um Estado como Minas Gerais não possuir uma infra-

estrutura adequada para oferecer aos cidadãos o mínimo de condições para

usufruírem o conforto da utilização de banheiros públicos em locais como praças,

pontos de ônibus e outros logradouros públicos, onde é grande a concentração ou

passagem de pessoas.

Lamentável que esse serviço esteja ausente de locais onde já está estabelecido o

funcionamento de feiras livres, feiras artesanais ou culturais, com previsão de

circulação maior de pessoas que precisam solicitar a ajuda, nem sempre conseguida,

do comércio local, ou correrem o risco de se exporem a situações constrangedoras

em vias públicas.

Esta proposição é daquelas cuja iniciativa pode ser de qualquer ente da federação,

mas cabe ao Estado zelar bem como legislar sobre proteção e defesa da população.

- 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 3.612/2009

Declara de utilidade pública o Flamenguinho Esporte Clube, com sede no Município

de Padre Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Flamenguinho Esporte Clube, com

sede no Município de Padre Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Getúlio Neiva

Justificação: O Flamenguinho Esporte Clube é uma sociedade civil, sem fins

lucrativos, que tem como finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais,

cívico- culturais e desportivas, principalmente o futebol.

Por considerar de inestimável valor os serviços prestados por essa associação, e

por ela apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade

pública, conto com o apoio dos nobres pares, 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 3.613/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de prova de regularidade fiscal

das empresas que pretenderem incluir o nome de consumidor inadimplente em

bancos de dados de proteção ao crédito e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O fornecedor de produtos ou serviços fica obrigado a apresentar prova ou

certidão oficial de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, a Fazenda do

Estado e do Município de seu domicílio ou sede, bem como perante a Seguridade

Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, às empresas que mantenham ou

administrem banco de dados de proteção ao crédito e cadastro de consumidores para

que possa solicitar a inclusão de nome de consumidor inadimplente.

Parágrafo único - O fornecedor fica obrigado a renovar as certidões de regularidade

fiscal a que se refere o “caput” quando findo o seu prazo de validade.
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Art. 2º - Aplicam-se às empresas que mantenham ou administrem banco e dados

de proteção ao crédito e cadastro de consumidores as sanções administrativas

cabíveis, constantes do art. 56 da Lei n° 8.078, de  11 de setembro de 1990, pela

inclusão de informações sobre consumidores sem as comprovações de regularidade

fiscal referidas nesta lei, sem prejuízo de outras cabíveis pela legislação em vigor.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Os bancos de dados de proteção ao crédito são importantes para a

avaliação da capacidade de pagamento dos consumidores em geral, pois o

fornecimento de produtos e serviços depende, muitas vezes, de financiamento. A

viabilidade do crédito, que movimenta a economia e o comércio, depende das

informações prestadas aos fornecedores a respeito dos clientes potenciais, para que

se protejam de eventuais inadimplências.

Assim, não pretendemos restringir a atuação das entidades de proteção ao crédito

com a proposta que apresentamos, mas somente incentivar que o fornecedor que

reclama da inadimplência de seu cliente não aja da mesma forma em relação ao

fisco, isto é, não seja ele um inadimplente para com toda a sociedade. Vemos, dessa

forma, como claramente justo exigir-se do fornecedor prova de quitação de suas

obrigações fiscais para que possa incluir o nome de consumidor inadimplente nos

bancos de dados de proteção ao crédito.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para 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 3.614/2009

Dispõe sobre o repasse de informação pelos sistemas de proteção ao crédito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedado aos sistemas de proteção ao crédito fornecer a seus associados

informação sobre o número de consultas realizadas por fornecedores e relativas a
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consumidores que não tenham restrição de crédito.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se sistemas de proteção ao

crédito os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, nos termos do art.

43 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A matéria de que trata o projeto diz respeito às relações de consumo,

inserindo-se, portanto, no campo da legislação concorrente do Estado federado (art.

23 da Constituição da República). Não há, na legislação federal aplicável à espécie,

nenhum dispositivo que entre em conflito com o texto deste projeto, sendo, legítima a

ação do Estado ao editar norma que regulamente matéria por via da competência

residual. Mesmo diante das inúmeras limitações previstas no art. 43 da Lei Federal nº

8.078, de 11/9/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), ainda há uma

lacuna a ser preenchida pelas legislações estaduais.

Os bancos de dados são hoje um referencial para a concessão de crédito no

mercado. Dada a credibilidade das instituições que mantêm esses cadastros de

consumidores, de acesso público, a inscrição do nome do cidadão, por qualquer

motivo, acaba por restringir seu acesso a empréstimos e financiamentos e, por

consequência, alijá-lo do mercado.

Uma prática rotineira, entretanto, tem trazido restrições indevidas a consumidores

adimplentes. Ocorre que, ao cadastrar a consulta feita pelo fornecedor associado, a

entidade mantenedora do banco de dados inclui em um arquivo o nome da pessoa

cujos dados foram consultados. Após um determinado número de consultas, mesmo

que não tenha incorrido em nenhuma inadimplência, ela não poderá ter acesso a

crédito. Até mesmo a simples emissão de um cheque para aquisição de um bem

poderá gerar-lhe transtorno, ou seja, ela passa a ser considerada suspeita.

Tal prática não é razoável, visto que é comum o consumidor, em curto período,

realizar várias compras ou contratações de crédito no mercado. Se ele nada deve,
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está no exercício regular de um direito, e não há na lei vedação ou limitação para a

emissão dos cheques de seu talonário ou a contratação dos financiamentos que

julgar necessários.

Nesse contexto, vem este projeto em boa hora impedir tal prática busiva, cujos

efeitos são danosos para os consumidores honestos.

É evidente que o comércio tem que adotar as medidas mais eficazes para se

proteger dos consumidores inadimplentes. Tais providências, entretanto, devem

manter observância estrita aos ditames da lei, especialmente ao disposto no art. 43

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Portanto, não nos parece justo que os cidadãos e consumidores sejam penalizados

pelo exercício de seus direitos, ao tentarem se precaver dos altos juros, preços e

diferenças encontradas no mercado.

- 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 3.615/2009

Dispõe sobre a instalação de câmera de vídeo nas escolas da rede pública de

ensino localizadas em áreas com índices de criminalidade reconhecidamente

elevados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna-se obrigatória a instalação de câmera de vídeo nas escolas da rede

pública de ensino do Estado de Minas Gerais localizadas em áreas com índices de

criminalidade reconhecidamente elevados.

§ 1º - As imagens captadas, com o registro de todas as atividades ali realizadas,

deverão ser gravadas em fitas magnéticas.

§ 2º - O equipamento funcionará ininterruptamente, e as fitas gravadas serão

separadas por data de filmagem e mantidas em arquivo por um prazo de até 30 dias.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A instalação das câmeras devolverá a tranquilidade necessária à
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direção, aos professores, aos funcionários e à maioria dos bons alunos, que vão à

escola para estudar, e não para praticar vandalismo ou violência.

Em todo o País há vários exemplos de ações semelhantes. No Rio Grande do Sul,

o monitoramento eletrônico vem ajudando a combater o vandalismo e coibir os casos

de agressão nas escolas da cidade de Erechim. Já na Bahia, a prevenção faz parte

do programa de governo que implantou a Patrulha Escolar na área de abrangência de

Salvador e região metropolitana. A fim de reforçar a segurança, o governo baiano

também pretende instalar câmaras de vigilância em todas as 1,7 mil unidades de

ensino do Estado. O mesmo projeto está sendo analisado em Alagoas.

- 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 3.616/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Sião 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 Monte Sião

imóvel com área de 10.000m², situado no Município, registrado sob o nº 152, Livro 3,

à fls. 053 , no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Sião.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação do Projeto de Educação em Tempo Integral e a atividades de interesse

social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Monte Sião de imóvel

de propriedade do Estado situado no mesmo Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do
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imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, para a instalação do Projeto

de Educação em Tempo Integral e para atividades de interesse social.

Considerando justa a doação pretendida, contamos com o apoio dos nobres

Deputados e Deputadas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.617/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Povo de Taquaral, com

sede no Município de Itinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Povo de

Taquaral, com sede no Município de Itinga.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A Associação Comunitária do Povo de Taquaral, com sede no

Município de Itinga, é entidade civil sem fins lucrativos, com finalidade filantrópica e

caráter educacional, cultural e assistencial, e visa, entre outros objetivos, a promover

a melhoria da qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo programas de

promoção da saúde, da educação, do lazer e do bem-estar da comunidade,

coordenando e supervisionando ações no campo da assistência social e amparando

crianças, adolescentes e idosos carentes.

O processo que tem por objetivo a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

A entidade funciona regularmente há mais de um ano, e sua diretoria é composta

de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que

exercem, conforme consta em atestado.

- 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 3.618/2009
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Declara de utilidade pública o Juventude de Casquilho Esporte Clube, com sede no

Município de Conceição do Pará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Juventude de Casquilho Esporte

Clube, com sede no Município de Conceição do Pará.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: O Juventude de Casquilho Esporte Clube, com sede no Município de

Conceição do Pará, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com

duração indeterminada.

A entidade tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, cívicas,

culturais e desportivas, em especial o futebol.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, em consonância com as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Assim, esperamos contar 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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.343/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação dos Procuradores do Estado de Minas

Gerais - Apeminas - por seus seis anos de fundação. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 4.344/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de

Minas Gerais - Prodemge - por seus 42 anos de fundação.

Nº 4.345/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - Fapemig - pelos 10 anos da revista “Minas Faz Ciência”. (- Distribuídos à
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Comissão de Educação.)

Nº 4.346/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos

e Entidades de Filantropia e Beneficência do Estado de Minas Gerais -

Federassantas - por seus 23 anos de fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.347/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Cultura e Presidente do Conselho Estadual do

Patrimônio Cultural - Conep - pedido de providências para a abertura dos

procedimentos técnicos visando ao tombamento da Igreja Matriz de Sant'Ana, de

Coromandel, como patrimônio cultural do Estado. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.348/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Secretaria de Defesa Social pela implantação do modelo de

gestão de defesa social do governo do Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.349/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Cemig pela abertura da 3ª Semana de Tecnologia e Inovação.

(- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 4.350/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Aiuruoca pelos 175 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.351/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Campo Belo pelos 130 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.352/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Câmara de

Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL - BH - pela parceria que vai oferecer

cursos gratuitos de qualificação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.353/2009, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Gen. José Caixeta Ribeiro por sua promoção a

General-de-Brigada e posse no Comando da Artilharia Divisionária da 3ª Divisão do

Exército, em Cruz Alta (RS). (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.354/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado ao Sr. Alex Fernandes Santiago, Promotor de Justiça da Comarca de

Nova Lima, pedido de informações sobre a apuração dos fatos apontados em ofício

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

Humanos, sobre atos delituosos praticados por André de Lima Birchal.

Nº 4.355/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Coordenador da 8ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial

Criminal de Belo Horizonte pedido de informações sobre a apuração dos fatos

apontados em ofício do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa dos Direitos Humanos, sobre atos delituosos praticados por André Augusto de

Lima Birchal. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.356/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e ao CAO-MA pedido de

providências para o acompanhamento e a fiscalização permanente do encerramento

das atividades da empresa Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda.

Nº 4.357/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Desembargador Manuel Saramago, relator do processo

que menciona, pela decisão de suspender a liminar que autorizava o funcionamento

da empresa Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda. (- Distribuídos à Comissão de

Meio Ambiente.)

Nº 4.358/2009, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Senador Osmar Dias pela autoria da Proposta de

Emenda à Constituição nº 41, de 2005, que tem a finalidade de destinar ao Fundo de

Participação dos Municípios 10% do produto da arrecadação das contribuições

sociais e de intervenção no domínio econômico. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Nº 4.359/2009, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Planejamento e ao Presidente da Minas Gerais Serviços S. A. - MGS -

pedido de providências para que se estude a possibilidade de a mencionada empresa

selecionar servidores para os Municípios do Estado, mediante convênio ou

instrumento congênere. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja esta Casa parceira na
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organização e realização do Seminário “Questão prisional: outras formas de punir”,

que está sendo idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pela

Defensoria Pública e pelo Ministério Público. (- À Mesa da Assembleia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Paulo Guedes.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Política Agropecuária.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos os

mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia em várias cidades de Minas

Gerais, demos início aos nossos trabalhos deste segundo semestre na semana

passada, e já existem temas importantes a serem discutidos e apreciados até o final

deste ano.

Ainda ontem, ao aprovar o projeto que cria o novo Código Florestal de Minas

Gerais, apesar de alguns avanços, verificamos ser esse um assunto que causa

grande preocupação no Norte de Minas Gerais.

A atuação dos órgãos ambientais no Estado, especialmente no que se refere ao

tratamento dispensado por eles à classe produtora do Norte de Minas, aos

agricultores familiares e assentados, enfim, à toda a população daquela região, tem-

nos causado um grande espanto. É importante que chegue ao Governador e ao

Secretário de Meio Ambiente a indignação, o descontentamento de todo o Norte de

Minas no que diz respeito à atuação dos órgãos ambientais. Querem transformar a

nossa região em uma grande reserva ambiental: o Norte de Minas está hoje para

Minas Gerais como a Amazônia está para o mundo e para o Brasil. Só que o Estado

esquece que, naquela região, também há gente e que essas pessoas - nós, norte-

mineiros, povo ribeirinho, povo catrumano - ajudaram a construir esse Estado. Minas

começou ali, em Matias Cardoso, na beira do Rio São Francisco; foi de lá que saiu

todo o sustento para se criar Minas Gerais, para sustentar as minas do ouro. Essa

região, que foi esquecida por tantos governos, está vendo o País crescer,

desenvolver-se e também está querendo crescer, já que tem todas as condições para
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isso. Porém estamos proibidos de sonhar, porque, no Norte de Minas, não se pode

mais investir, não se pode plantar, não se pode mais roçar um pasto, não se pode

fazer mais nada. A atividade produtiva está proibida de avançar, porque a legislação

ambiental está sendo implantada ali, virou uma ditadura contra o desenvolvimento da

nossa região. Esses mesmos órgãos de meio ambiente permitiram que o Triângulo

Mineiro desmatasse tudo; permitem que a Copasa jogue todo o esgoto de Belo

Horizonte e região metropolitana no Rio das Velhas, que cai no Rio São Francisco e

mata os peixes, tira oportunidade de nossos pescadores. Os mesmos órgãos fecham

os olhos para a Votorantim Metais, uma das grandes poluidoras do Rio São

Francisco; fecham os olhos para a Copasa, que pega o esgoto de Brasília de Minas e

joga no Rio Paracatu, matando-o por completo. Os órgãos de meio ambiente não

enxergam esses fatos, não falam nada sobre isso, sobre a matança que existe, sobre

os crimes ambientais cometidos pela Cemig. No entanto um pequeno produtor não

pode roçar o seu capim, como aconteceu no mês passado, com o Sr. Claudino Major

Ribeiro, de Miravânia; como está acontecendo com os pequenos produtores do Jaíba;

como está acontecendo com os assentamentos de reforma agrária, onde as pessoas

não podem sequer limpar o local para a construção de sua casa. É assim que os

órgãos de meio ambiente estão tratando a nossa região.

Não somos contra, não queremos devastar tudo, não é isso. Entretanto

entendemos que o desenvolvimento precisa ser sustentável, que os órgãos de meio

ambiente devem arrumar uma solução negociada, e não terem a pretensão de fazer

tudo agora apenas com uma região do Estado. Inventaram o problema da mata seca

e, agora, o da mata atlântica. Não sei o que mais eles inventarão. Os produtores da

nossa região estão apavorados.

Por isso fica aqui um pedido especial. Temos a solução: tenho dois projetos de lei

tramitando nesta Casa, um deles do Ecocrédito.

Já que o governo não quer deixar ninguém produzir no Norte de Minas, região que

se quer transformar em grande reserva ambiental, vamos indenizar nossos

produtores pagando-lhes por hectare preservado. Os proprietários do Norte de Minas

aceitam essa proposta. O que não se pode aceitar é que se empobreça uma região,

como está acontecendo no Norte de Minas, com a proibição da atividade produtiva.
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Com isso, a cada dia se restringem as opções de crescimento do Norte, região que

todos os anos lida com a tristeza de ver pais de família deixarem suas esposas e

filhos e entrarem em um ônibus caindo aos pedaços para ir cortar cana no Triângulo

Mineiro, colher café no Sul de Minas ou trabalhar no interior de São Paulo. Essas

pessoas, que poderiam estar trabalhando em nossa região, não podem fazê-lo

porque o IEF, a Secretaria de Meio Ambiente, a Feam, o Igam, o Ministério Público, o

Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar - já que todos viraram órgãos ambientais -

escolheram essa região, a capricho, para nela implantar a ditadura ambiental.

Estamos muito atentos a isso e neste semestre, ainda que nos cansemos de falar,

vamos colocar o dedo na ferida. Vamos realizar audiências públicas e conversar com

os representantes do meio ambiente e do governo e com as autoridades envolvidas.

Já que querem transformar o Norte mineiro em uma grande reserva ambiental, o

governo terá de assumir a responsabilidade de indenizar os nossos produtores e dar

uma compensação financeira aos nossos Municípios, que estão de pires na mão. O

Norte já é maltratado há séculos com a falta de investimentos; agora, que chegou a

sua vez de crescer, com o interesse de grandes empresas em instalar-se na região,

deparamos com isso. Temos ali o Projeto Jaíba, o maior da América Latina, mas que

está emperrado, sem conseguir andar.

Na semana passada, visitei a grande fábrica de sucos da Pomar Brasil, que se

instalou no Projeto Jaíba, mas fiquei triste, Deputado Durval Ângelo, ao ver que estão

comprando as frutas em Goiás e na Bahia porque não se produz no Projeto Jaíba,

uma vez que os produtores não conseguem a licença ambiental. Quando o problema

não é com a licença ambiental, é com a taxa de água ou a de luz, da Cemig, a mais

cara do mundo. Precisamos desonerar esses produtores, e propostas como a de se

retirar o ICMS das contas de energia para a agricultura do Norte, do semiárido

mineiro, serão bem-vindas. O governo poderia tomar essa atitude ajudando a

socorrer uma região que está de pires na mão. Poderia, por exemplo, colocar relógios

noturnos nos postos artesianos comunitários da região, que é pobre e onde as

pessoas não têm condição sequer de pagar pela água. Normalmente, as pessoas

precisam sair dali para ganhar a vida cortando cana no Triângulo Mineiro, sendo que

poderiam estar produzindo no Norte e no Vale do Jequitinhonha, uma região muito
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extensa e com grande potencial.

Por esses motivos, vamos levantar aqui esses temas, que vamos debater por todo

este semestre, procurando fazer com que a voz dessa região, a voz do povo

ribeirinho, do povo norte-mineiro, possa soar nesta Casa Legislativa e chegue

também ao Palácio da Liberdade, a Brasília e aos ouvidos do Secretário de Meio

Ambiente e das autoridades do Estado, para avançarmos. Se somos um Estado,

todas as regiões devem ser tratadas de forma igual. Não podemos “pagar o pato”

pelo desenvolvimento de outras regiões. O Norte de Minas não pode agora ficar com

todo o passivo do desenvolvimento da Região Metropolitana, do Sul de Minas, do

Vale do Aço e do Triângulo Mineiro. Querendo avançar, não conseguimos fazê-lo, por

causa da burocracia governamental e da ditadura ambiental que se instalou na

região.

Continuaremos a nossa luta em defesa do direito de ir e vir das pessoas. Fizemos

uma série de movimentos de enfrentamento com o DER no mês passado. Também

ali se instalou a indústria da multa, não só ambiental, mas contra os taxistas, que não

podem mais sair de sua cidade para levar uma pessoa a Montes Claros. É a

perseguição contra os caminhoneiros da nossa região e contra os produtores rurais.

Desta tribuna e do mandato deste parlamentar, faremos um movimento para

sensibilizar o governo, e espero ter o apoio dos colegas desta Casa. O Norte de

Minas, nossa região, precisa ser tratado de forma diferenciada.

Quero fazer também um chamado às associações de Municípios, Amams, no Norte

de Minas, e AMM, que sempre organizam marchas a Brasília cobrando a reposição

do FPM, uma reivindicação justa que foi atendida pelo Presidente Lula. Mas nunca vi

nenhum Prefeito movimentar-se para cobrar do governo do Estado a reposição do

ICMS. Seria uma boa medida também o governo estadual repor as perdas dos

Municípios com o ICMS, como fez o governo do Presidente Lula, para socorrer esses

Municípios, que vêm passando grandes dificuldades.

Por isso, encerro cobrando da Copasa e da Cemig tratamento diferenciado para

uma região pobre como a nossa, o Norte de Minas, e especialmente cobrando dos

órgãos do meio ambiente que olhem o Norte de forma diferenciada, porque já

estamos criando ali um movimento de resistência. O Norte, que há 300 anos se
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rebelou com a Guerra dos Emboabas e teve uma grande heroína, Maria da Cruz, que

se revoltou contra os impostos da Coroa, pode organizar-se e revoltar-se agora

contra a ditadura ambiental imposta pelos órgãos ambientais de Minas contra os

produtores da nossa região. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, Deputados

presentes, senhoras e senhores da imprensa, povo de Minas Gerais, quero abordar

dois assuntos. O primeiro é relativo ao Código Florestal, que foi mencionado pelo

Deputado Paulo Guedes e que votamos na noite de ontem, em 2º turno. O Código

Florestal certamente passará pela sanção do Governador e pelo menos melhorará

um pouco o tratamento dos órgãos ambientais aos trabalhadores do Estado,

principalmente os pequenos produtores rurais.

Gostaria de fazer um adendo ao discurso do Deputado Paulo Guedes. O maior

entrave ao Norte de Minas hoje não decorre da legislação estadual. Obviamente,

ocorreram avanços no Código Florestal, com o tratamento igualitário a todos os

proprietários, a todos os produtores rurais. Mas o principal problema resulta de um

decreto do Presidente Lula que estabeleceu o perímetro da mata atlântica. Por causa

desse decreto, praticamente todo o Norte de Minas, que é composto pelo cerrado e

pela mata seca, ficou dentro da área de mata atlântica, e hoje, praticamente, não se

faz nada na região. Não se pode plantar nada nem desmatar nada, e os produtores

rurais estão apavorados.

A previsão é que, deste ano para o ano que vem, haverá aproximadamente 250 mil

pequenos produtores rurais sem condições de sustentar suas famílias. Eles não

poderão suprimir a mata nativa ou a mata primária. Aliás, hoje não se pode mais

plantar mesmo nas áreas que já haviam sido desmatadas e cultivadas. Cerca de 80%

a 90% do território norte-mineiro terá de ser destinado à reserva legal, porque isso

consta de um decreto da mata atlântica.

Na semana passada, tivemos, em Jaíba, um projeto de fruticultura em que há

64.000ha plantados e 200.000ha de áreas preservadas. Querem agora que, dentro

das áreas plantadas, reservem mais outra porção para a reserva legal. Isso

inviabilizará totalmente o Projeto Jaíba.
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É bom esclarecer que o nosso principal problema hoje é o decreto federal que

qualificou o Norte de Minas como mata atlântica. A nossa luta precisa estender-se até

Brasília. É fácil ir à tribuna, muitas vezes para fazer críticas. É necessário desviarmos

as nossas atenções e os nossos trabalhos para Brasília, por meio do envolvimento

dos Deputados Federais, a fim de tentarmos fazer com que o Presidente Lula volte

atrás nesse decreto que qualifica praticamente todo o Norte de Minas como reserva

legal.

Temos problemas com os órgãos ambientais? É claro que sim. As principais

reflorestadoras, assim como os principais trabalhos de retirada de água do subsolo,

estão no Norte de Minas. Então, queremos que o IEF dê um tratamento diferenciado

ao norte-mineiro, que o Igam e outros órgãos ambientais nos tratem de forma

diferente, porque a nossa vocação é voltada para o campo, do qual precisamos para

sobreviver. Estou sentindo que, deste ano para o próximo, teremos 250 mil flagelados

e engordaremos, assim, a lista do Presidente Lula integrada pelas pessoas que

fazem uso e precisam do Bolsa-Alimentação, do Bolsa-Escola, do Vale-Gás e dos

vários vales que hoje constituem o programa social do Presidente da República. O

norte-mineiro não precisa disso. Queremos trabalhar e temos condições para isso.

Portanto, as audiências públicas serão importantíssimas para que o IEF, o Igam e o

governo do Estado vejam o que está acontecendo. Aécio Neves é o grande

Governador dos norte-mineiros, um homem sensível, que tem vocação e trabalho

prestado à nossa região. Muitas coisas que acontecem infelizmente fogem do

controle do Governador Aécio Neves. Isso está causando uma grande angústia ao

produtor rural do Norte de Minas.

Outro assunto que gostaria de tratar nesta tarde se refere às BRs do nosso Estado.

Eu e o Deputado Doutor Viana estivemos hoje com o Dr. Sebastião Donizette,

Diretor-Geral do DNIT. No próximo dia 27, eu e o Deputado Doutor Viana, assim

como os Deputados Célio Moreira, Ruy Muniz e outros parlamentares desta Casa,

realizaremos, em Montes Claros, uma importantíssima audiência pública da

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Na verdade, será uma

audiência bem diferente, pois faremos um percurso de Belo Horizonte até Montes

Claros para conhecer o trabalho de restauração da BR-135. Essa viagem será
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importantíssima. Pararemos em vários pontos e veremos a duplicação de Belo

Horizonte até o Trevão, bem como os três trechos do Trevão até Montes Claros, num

percurso total de 300km.

Trataremos nessa audiência pública, que acontecerá no final da tarde, na

Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, de alguns pontos que não estão

bem esclarecidos e que precisam ser discutidos com o DNIT e com as empresas que

promovem a restauração total da BR-135. Falamos de uma obra no valor de

R$500.000.000,00, num percurso de 300km, o que perfaz em torno de

R$1.600.000,00 por quilômetro linear. É muito dinheiro. Por ser do povo brasileiro,

tem de ser bem empregado. Não admitiremos, em nenhuma circunstância, que se

faça reaproveitamento de qualquer trecho. Queremos que o cronograma da obra e o

programa das empresas sejam entregues às milhares de pessoas que passam pela

BR-135.

Atualmente, para irmos de Montes Claros a Bocaiúva, muitas vezes precisamos

esperar uma hora e meia na fila de carros, pois se trata de um trecho de 40km.

Quando liberam o trecho, milhares de veículos passam por lá durante uma hora e

meia. Depois, fecham esse trecho e liberam o tráfego do outro lado. Isso está

causando um transtorno muito grande aos passageiros, aos condutores dos veículos

de transporte de carga, a todos os motoristas que passam pela BR-135. Por isso,

essa audiência será fundamental. Repito que não vamos aceitar nemhum tipo de

“ajeito” dessa BR, até o Deputado Doutor Viana foi enfático quanto a isso na

audiência de hoje.

No primeiro trecho, os tratores estão retirando toda a pavimentação asfáltica,

reforçando a base e fazendo nova pavimentação. Porém, isso não está acontecendo

em Montes Claros. Você passa por lá e verifica que eles estão fazendo remendos e

depois colocam uma base por cima. Alguns engenheiros já nos alertaram: se fizerem

assim, poderá vir a ocorrer algum problema. Além disso, eles utilizam aquelas

máquinas que vão fresando e “comendo” o asfalto. Refiro-me a um asfalto já antigo,

de 30 anos, que é jogado dentro de uma caçamba, misturado novamente à massa

asfáltica e reaproveitado. Assim, com certeza haverá prejuízo na qualidade do asfalto.

Um engenheiro me falou que o asfalto feito dessa forma poderá ter vida útil diminuída
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em torno de 30%; no entanto, é preciso que essa estrada seja feita para poder durar.

Não pode acontecer como sucedeu na BR-365, que liga Montes Claros a Pirapora, a

qual foi restaurada e entregue há menos de um ano. Já estão preparando, pelo

Programa de Conservação, Restauração e Manutenção de Rodovias - Crema -, um

contrato de restauração da BR-365, BR que foi construída e entregue há menos de

um ano. Por isso, é fundamental a realização dessa audiência pública.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, quero

parabenizar V. Exa. e dizer-lhe que, se Deus quiser, estarei presente nessa audiência

pública. Sei que V. Exa. é um batalhador pela restauração da BR-135. Estivemos em

Brasília, onde por várias vezes nos reunimos com Ministro, Senadores, Deputados

Federais e Estaduais desta Casa para cobrar a restauração dessa estrada. Também

estou preocupado, Deputado Carlos Pimenta, porque, do trecho do Trevão até

Curvelo, realmente vimos a restauração da base. Agora, de Curvelo até Corinto,

também vejo que o pessoal está fresando o asfalto, tirando-o e jogando-o em

caçambas para o reaproveitarem. Há trechos - como falam, dos borrachudos - em

que realmente é preciso refazer a base porque senão, daqui a alguns anos, a

situação será uma tragédia, como acontece em alguns pontos da BR-135.

Portanto, mais uma vez, quero parabenizar V. Exa. e cobrar das empresas o

cumprimento do que foi licitado. Queremos um trabalho de qualidade para que todos

os que trafegam na BR-135, do Trevão até Montes Claros, possam viajar com

tranquilidade e com segurança. O trecho de Curvelo até Augusto de Lima é muito

preocupante. É necessária atenção especial dos engenheiros e dos especialistas na

base desse trecho. Estou nessa luta com vocês.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado pelo aparte. Penso que essa

preocupação foi externada lá hoje ao Dr. Sebastião Donizette. Quero agradecer ao

Deputado Gustavo Valadares, que já marcou, para o dia 27, audiência e visita às

obras. Quero aproveitar também para fazer um convite e um apelo aos Deputados

ligados ao Norte de Minas e à região Central, que deverão estar presentes nessa

audiência. Também convidaremos os Deputados Humberto Souto, Jairo Ataíde,

Saraiva Felipe, Virgílio Guimarães e José Santana, que estiveram presentes em

todas as audiências públicas em Brasília; a Associação Comercial e Industrial de
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Montes Claros, inclusive para vir a Belo Horizonte e fazer esse percurso conosco até

Montes Claros; o Presidente da Amams; o companheiro e amigo Prefeito Valmir

Morais; os Vereadores de Montes Claros e o Prefeito Luiz Tadeu Leite; Ricardo,

Prefeito de Bocaiúva; Sileno, Prefeito de Engenheiro Navarro; os Prefeitos de

Francisco Dumont, Joaquim Felício, Buenópolis, Augusto de Lima, Corinto e Curvelo.

Disponibilizaremos o transporte de todos até o local da reunião. A imprensa nos

acompanhará; engenheiros do DER-MG e do DNIT também nos acompanharão.

Penso que devemos agir dessa forma. Estamos falando sobre uma obra que custará

meio bilhão de reais. São R$500.000.000,00, meu caro Wander. E, se dividirmos

esse valor por 300, estaremos falando de R$1.600.000,00 por quilômetro linear. Não

derrubarão montanhas, não aterrarão precipícios e vales, não furarão montanhas

para construir viadutos; retirarão o asfalto antigo e colocarão um novo. Não é preciso

ser engenheiro para entender que um recurso como esse é suficiente para fazer

praticamente uma estrada nova, mas estão aproveitando trechos. Então, alguém está

ganhando com isso. Não será a população do Norte de Minas quem perderá.

Teremos um encontro com os engenheiros, que nos acompanharão nesse trecho.

Espero que os Vereadores das cidades abrangidas estejam presentes e nos esperem

para a realização dessa audiência pública. Vamos exercer o nosso papel; vamos,

principalmente, fiscalizar um recurso dessa monta, que será importante para restaurar

uma das principais BRs de Minas Gerais e do País.

Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de dizer que também estamos entrando em

contato com o Ministério dos Transportes para que possamos iniciar um movimento

vigoroso, forte, em prol da BR-367 e da BR que liga Almenara a Salto da Divisa. O

Governador Aécio Neves implantou o Proacesso de Santa Maria do Salto e Santo

Antônio do Jacinto. Esse trajeto ficará pronto e ligará as cidades a uma BR que não

está pavimentada. Então, iniciaremos o movimento em Brasília para que possamos,

se Deus quiser, começar esse grande trabalho em prol da conclusão e da

pavimentação final da BR-367. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos ao Presidente desta
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reunião, Deputado Hely Tarqüínio, a todos os Deputados e Deputadas desta Casa e

aos telespectadores da TV Assembleia. Sou Vice-Presidente da Comissão de

Segurança Pública desta Casa e, nesta oportunidade, gostaria de refletir sobre a

segurança pública. Esse é um tema extremamente atual. Aliás, o tema da Campanha

da Fraternidade deste ano é “Fraternidade e Segurança Pública”. Sabemos que o

índice de violência é muito alto em nosso Estado, no País e no mundo. A crise que

está aí é muito mais que econômica; é uma crise ética, moral e social, tanto que

presenciamos mortes, guerras, competição, violência, fome e miséria. Porém, não

podemos desanimar, até porque temos também muitas ações concretas, positivas,

que podem nos ajudar no processo de reversão dessa crise.

Quero lembrar que, pela primeira vez no Brasil, de 27 a 30 de agosto deste ano,

teremos a I Conferência Nacional de Segurança Pública, convocada pelo governo

federal. Para terem ideia, até pouco tempo segurança pública era apenas uma

questão de soberania nacional, de defesa do nosso território, mas hoje sabemos que

também é defesa da vida da população, construção da cultura da paz. Em Minas

Gerais, de 21 a 23 de julho, foi realizada a etapa estadual da conferência, da qual tive

oportunidade de participar representando a Comissão, no Ouro Minas. Lá estavam

presentes segmentos representativos, a polícia, a população, os Conseps, os órgãos

públicos das três esferas do poder. Numa discussão democrática, pudemos

estabelecer alguns princípios prioritários. O mais votado, com 207 votos, de acordo

com os delegados, foi o financiamento e a gestão de segurança pública, que devem

ser pautados pela previsão constitucional de recursos orçamentários em um fundo.

Realmente, só será prioridade se houver recursos. Em todo o momento, víamos essa

reivindicação, essa necessidade. Outros princípios são: a segurança pública se faz

com respeito aos direitos humanos - de fato, isso deve ocorrer, mas usando a

inteligência, respeitando o ser humano; as políticas de segurança pública devem

estar orientadas para promover a cultura da paz; a inteligência da segurança pública

deve constituir o eixo principal da política nacional; a prevenção deve fundamentar a

política nacional de segurança pública. Se realmente não trabalharmos a prevenção,

construiremos cada vez mais cadeias. Então, são políticas públicas das áreas social,

educacional - como a educação de tempo integral -, cultural, do lazer e do esporte,
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propiciando que crianças e jovens tenham direitos garantidos e possam disputar e

ganhar a guerra com o tráfico. Para isso é preciso que tenham um sentido na vida,

possam optar pela vida, e não pela morte.

Além desses princípios, foram estabelecidas algumas diretrizes. Uma delas é

garantir o acesso à defesa técnica, com o fortalecimento da Defensoria Pública, que

tem nesta Casa uma frente parlamentar, tão importante e necessária, e que está, no

Estado de Minas Gerais, muito aquém da necessidade. Na nossa cidade, Betim, há

440 mil habitantes e 3 Defensores para defender os pobres quando houver

necessidade. No aspecto político, de penitenciárias, se não houver Defensores, quem

garantirá que o direito constitucional de ampla defesa seja verdadeiramente

cumprido?

Outras diretrizes são: instituir aposentadoria especial para homens e mulheres,

assunto que está sendo discutido nesta Casa; criar, implementar e ampliar os

conselhos comunitários de segurança pública, os Conseps, que são extremamente

importantes para envolver a sociedade organizada; implementar e estruturar a

Defensoria Pública, mais uma vez; fomentar a gestão integrada das políticas públicas

de segurança; e fomentar a cultura da paz, que também é muito importante.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, ontem nossa Comissão de Segurança Pública

esteve em Uberaba, às 19 horas, fazendo um debate com a sociedade da região.

Uberaba é o centro da 5ª Região de Integração de Segurança Pública do Triângulo

Mineiro. Vimos que praticamente tudo o que aquela sociedade organizada, os

movimentos sociais e os órgãos públicos lá presentes reivindicaram coincide com as

prioridades votadas na conferência estadual. Houve uma soma de esforços. Gostaria

de mencionar quem esteve presente à reunião para que fique bem claro que

segurança pública não se faz mais apenas com repressão, apesar de ser necessária

uma repressão qualificada de inteligência; não apenas com polícia, o que é

importantíssimo, mas com toda a sociedade, em debate amplo, com participação

popular. Estavam lá as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros, a Defensoria

Pública, a Guarda Municipal, o Ministério Público, a Polícia Rodoviária Federal,

representantes do Executivo e do Legislativo municipal, da Superintendência de

Educação, dos Conseps e de vários movimentos sociais organizados, além dos
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Deputados da Comissão. Estivemos presentes com o Deputado João Leite,

Presidente da Comissão de Segurança Pública, que possibilitou e garantiu ampla

participação popular nessa audiência. Tivemos a presença de sete Deputados e uma

representação significativa da sociedade de várias cidades. São em torno de 32

cidades nessa Região Integrada de Segurança Pública. Houve realmente um acordo

para que priorizássemos a fala da sociedade civil organizada. Quero cumprimentar

nosso Presidente, o Deputado João Leite, por essa ação bastante democrática. Lá

estiveram também os outros membros da nossa Comissão, Deputados Tenente Lúcio

e Rômulo Veneroso, Deputados da região. Agradecer ao Deputado Fahim Sawan a

acolhida. Ele, seus assessores e sua família nos acolheram de maneira realmente

muito respeitosa e carinhosa. Isso garantiu nosso trabalho árduo das 19 às 2 horas

da manhã, trabalho de grande qualidade.

Estavam presentes também o Deputado Adelmo Carneiro Leão, nosso

companheiro do PT, que contribuiu com sua reflexão profunda e sua presença

durante toda a reunião; o Deputado Weliton Prado, que é da região e que fez sua

discussão jovem e dinâmica.

Então, mencionado isso, gostaria de frisar alguns pontos apresentados como

dificuldades a serem superadas. Um deles é a superlotação das cadeias públicas e a

necessidade do aumento de efetivos. Vemos a grande necessidade de ampliação do

trabalho de prevenção para que não tenhamos que ficar construindo mais cadeias,

mas, neste momento, com a superlotação, precisamos resolver isso. Precisamos que

haja Defensoria Pública para agilizar e para que ninguém fique preso já tendo

cumprido sua pena. Temos de garantir isso à população, sobretudo à população mais

pobre, que mais precisa dessa assistência. Temos de reivindicar que o governo do

Estado valorize e amplie a Defensoria Pública, garanta o número necessário em

todas as comarcas. Vimos a necessidade de políticas públicas para a educação.

Estava lá a Superintendente Estadual de Educação.

É preciso educação de qualidade e garantia de proteção nas escolas, pois muitas

são invadidas pelos traficantes. Então foi reivindicado que o governo estadual fizesse

essa proteção, a fim de se discutir a melhor forma de proteção para os professores e

para as crianças. A rede municipal já tem a Guarda Municipal que cuida do
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patrimônio. Quem sabe pode-se fazer um convênio para garantir que as escolas

estaduais tenham essa assistência!

Estava lá, também, a Promotoria do Meio Ambiente. Pode parecer que não há

nenhuma relação com a segurança, mas há sim, uma vez que se trata da defesa da

vida. Estamos vendo, pela grande imprensa, a necessidade de um combate imediato

ao aquecimento global. Não se trata apenas de discurso, mas da realidade. Se não

contribuirmos com o meio ambiente, brevemente o nosso planeta não terá condições

de vida.

Uma outra questão discutida diz respeito ao tráfico de drogas. Aquela região faz

divisa até com outros países. É necessário um trabalho profícuo. Já está melhorando.

Foi mencionado que, em 2006, o índice era muito maior. Hoje houve essa melhora

por causa da integração das várias polícias, mas muito aquém do que necessitamos.

Estavam presentes também representantes da Polícia Federal. A integração das

polícias é importante para que haja avanço nessa área. Já estamos caminhando para

isso. Enquanto houver um caso de violência, um caso de crime, não podemos cruzar

os braços. Temos de celebrar, realmente, o que está sendo feito para diminuir esses

índices. É preciso não só diminuir, mas zerá-los. É uma utopia. Realmente é difícil,

mas temos de trabalhar para isso. Enquanto tivermos vida, não podemos cruzar os

braços, porque a violência e a morte são opostos ao que defendemos, que é a vida

para todos.

Vimos a necessidade do serviço 181, denúncia anônima, ser implementado. Diante

dessas reivindicações, foram apresentados pelo nosso Presidente, pelos membros da

Comissão e pelos Deputados que lá estavam sugestões de vários requerimentos -

aliás, seria interessante que a TV Assembleia divulgasse mais esse serviço. As

pessoas têm medo de denunciar, imaginando que a denúncia não seja anônima,

vindo a serem descobertas e podendo sofrer, em consequência, retaliações e até

ameaça de morte. Então precisamos criar condições de confiança e de incentivo.

Foram aprovados requerimentos pedindo aumento de efetivo e ainda resolução da

superlotação das cadeias.

Então, Sr. Presidente, quero dizer que, de fato, esse trabalho de interiorização da

discussão da segurança é importante. Trata-se de uma proposta da nossa Comissão,
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que está tendo o apoio de vários parlamentares que não fazem parte dela mas são

das regiões. Viajaremos pelas várias regiões, objetivando a integração, no Estado, da

segurança pública, neste e no próximo ano, tendo como meta interiorizar esse

debate. Como disse muito bem o Presidente da nossa Comissão, Deputado João

Leite, isso garantirá, efetivamente, a participação popular. Todos que lá estavam são

pessoas e Deputados que têm esse compromisso. Queremos convidar os Deputados

para, em cada região, participarem conosco, e não só do debate mas também da

reivindicação e do acompanhamento. A próxima reunião será em 1º de setembro, em

Montes Claros. Os Deputados, a liderança, o Executivo já estão informados.

Mais uma vez, quero dizer, de público, do compromisso que precisamos ter - e esta

Casa tem, mas é preciso cada vez mais - para a construção da sociedade que

queremos em Minas Gerais: justa fraterna e igualitária.

* - Sem revisão da oradora.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Gostaria de, rapidamente, me manifestar neste

Plenário a respeito da decisão do Governador Aécio Neves, publicada hoje na

imprensa mineira, especialmente no “Minas Gerais”, que autoriza o afastamento de

professoras grávidas das escolas estaduais a partir do próximo dia 17 de agosto.

Essa é uma medida extremamente louvável, Sr. Presidente, uma vez que todos

estamos acompanhando, por meio da imprensa, notícias sobre a incidência da nova

gripe em pacientes grávidas e sobre a gravidade da doença nesse grupo. Já houve

alguns casos de morte, que até se deram de uma forma um pouco inexplicável, ou

seja, ainda não se conseguiu uma explicação plausível para o fato. Sr. Presidente,

gostaria de cumprimentar o Governador Aécio Neves por sua brilhante iniciativa, que

também foi tomada no Rio de Janeiro, depois de Minas Gerais, e pedir-lhe que

estenda sua decisão às demais áreas do serviço público, especialmente à da saúde,

cujos profissionais trabalham com pacientes suspeitos de terem a doença. Elas

poderão apresentar o mesmo problema, até de uma forma mais intensa que as

servidoras da educação, por exemplo. Enviaremos hoje um ofício ao Governador

Aécio Neves, cumprimentando-o por essa iniciativa extremamente competente e

humanitária e solicitando-lhe que a estenda às demais servidoras do Estado,
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especialmente às da área da saúde. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e

agradeço a boa vontade do Deputado Domingos Sávio em concordar com que fizesse

aqui esta manifestação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados, aqueles que

nos acompanham na Casa do povo mineiro ou nos veem pela TV Assembleia,

inicialmente queria congratular-me com a manifestação do Deputado Carlos Mosconi,

sempre atento, quanto à iniciativa do Governador Aécio Neves, que veio em boa

hora. É muito justa a sugestão do Deputado Carlos Mosconi para que esse

procedimento se estenda a todas as servidoras públicas, uma vez que já se constatou

que a mulher no período de gravidez, em determinadas fases, pode ter uma ligeira

queda de sua capacidade imunológica. É preciso também tranquilizar a população, já

que não há nada que possa causar sobressaltos, pois, do contrário, criamos uma

condição de pânico. Porém é claro que, diante da situação de pandemia que vivemos

com a influenza A, todas as ações preventivas são fundamentais.

Sr. Presidente, quero falar aqui da nossa alegria de, com os Deputados e as

Deputadas, ter participado do aprimoramento e da votação de dois importantes

projetos nesta Casa. Acompanhamos e tivemos a alegria de ver aprovado, já pronto

para ser sancionado pelo Governador, o Projeto de Lei nº 2.771, que melhora o

Código Florestal de Minas Gerais. Volto a lembrar que já passou da hora de o

Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, tomar essa medida. A

matéria tramita, mas infelizmente continua sendo objeto de muita polêmica e de

pouca decisão. Temos de, permanentemente e de forma vigilante, trabalhar para

preservar o meio ambiente, mas devemos fazê-lo com uma legislação justa,

adequada, moderna e autossustentável, uma legislação capaz de conciliar o respeito

que devemos ao meio ambiente - o que é inegociável - com a condição de produzir,

especialmente alimentos, de maneira sustentável. Também não podemos tratar o

produtor e o trabalhador rurais como bandidos. É evidente que os que de fato

cometem crimes devem ser punidos, mas, muitas vezes, a legislação não é clara e dá

margens a uma interpretação equivocada. Às vezes também, ela é entendida ao pé

da letra, mas os legisladores não foram felizes ao elaborá-la, e ela está fazendo com
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que os Juízes decidam até pela prisão de trabalhadores ou produtores pelo simples

fato de fazerem a roçada de um pasto que utilizam há muitos anos, de geração em

geração, para alimentar sua família, e que não prejudicará em nada o meio ambiente,

até porque ali há uma cobertura vegetal de pastagem, que também é importante na

sua preservação. Às vezes esse simples gesto ou o de fazer a limpeza em um rego

de água é considerado ilegal. Levar água para matar a sede da família e dos animais

é um uso considerado insignificante pela lei. Creio que alguns legisladores federais

ou pessoas que elaboram portarias deveriam ter um pouquinho mais de cuidado com

as palavras. Trata-se de uma definição extremamente infeliz falar que o uso da água

para matar a sede da família e dos animais é insignificante. O mais certo é que

quiseram dizer o uso de uma pequena quantidade da água, mas claro que não é

insignificante, e sim de um significado primordial; é justamente o grande sentido da

água. Água é vida. É difícil imaginar que alguém seja preso porque foi beber água

num córrego ou porque tirou a água de um córrego para matar a sua própria sede. Às

vezes, chega-se a essa situação. Por quê? Porque há uma legislação no Brasil que, a

pretexto de conservar o meio ambiente, comete imbecilidades e nivela por baixo todo

mundo, como se todo mundo que atuasse no meio rural fosse bandido.

Ao longo de vários meses, houve o esforço desta Casa - aliás, tive a felicidade de

ser autor de algumas emendas, uma delas aprovada ontem - em relação a um projeto

que traz um avanço significativo para evitar a perseguição a alguns produtores rurais

e, ao mesmo tempo, garantir a preservação do meio ambiente. Vou detalhar para que

as pessoas compreendam a importância do Projeto de Lei nº 2.771/2008, aprovado

nesta Casa ontem. Primeiro, vamos refletir sobre o ganho do meio ambiente com

esse projeto. O projeto estabelece uma sustentabilidade no manejo florestal em

Minas Gerais. O que significa isso? O Estado de Minas é um dos maiores

consumidores de carvão vegetal de madeira para alimentar a indústria, caldeiras,

fornos de siderurgia. Somos consumidores dessa matéria-prima e continuaremos

sendo porque Minas é um Estado minerador, e não se consegue produzir aço, ferro-

gusa sem combustível, e um dos principais combustíveis é justamente o carvão

vegetal. O que não é possível aceitar é que continuem sendo desmatadas as matas

nativas sem controle, para alimentar os altos-fornos. Esse projeto de lei dá um
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avanço fantástico na preservação do meio ambiente. Ele assegura que, num espaço

de menos de uma década, Minas Gerais terá sustentabilidade para manter suas

indústrias. Por quê? Porque nenhuma indústria poderá utilizar carvão de mata nativa

a partir de um determinado prazo. Terão de ter a sua mata plantada, a sua floresta de

eucalipto e produzir o carvão originado dessa floresta, senão não terão autorização

de funcionamento. Isso ocorrerá de maneira planejada, para que não se saia por aí

fechando todas as indústrias, gerando desemprego num momento de crise como

este. Portanto as coisas devem ser feitas de maneira planejada, conversando com os

setores de siderurgia, com os setores que consomem essa matéria-prima, num

processo maduro para melhorar a legislação, preservar o meio ambiente e dar

condições a quem quer produzir, para que continuem trabalhando.

Quanto a esse aspecto, num primeiro momento, pode parecer que a legislação foi

boa para o meio ambiente, mas puniu as empresas de siderurgia e tornou-lhes dura a

realidade, porém não é verdade. Conseguimos garantir a preservação do meio

ambiente e fazer uma legislação que, de alguma forma, facilita para essas empresas.

Claro que elas terão de fazer um planejamento florestal de médio e longo prazos para

a próxima década, providenciando plantações ou fazendo parceria com produtores

rurais para que eles plantem. Entretanto será mais simples para a empresa na hora

de produzir o carvão vindo da floresta plantada. Hoje ela se submete a uma

burocracia que atrasa e encarece os procedimentos. O próprio produtor rural sofre

com isso.

Ele deve fazer a requisição e esperar uma vistoria para avaliar a mata - e a mata

plantada também - que ele vai cortar. Então, estabelecemos que primeiro vamos

preservar nossas florestas nativas com esse projeto de lei. Vamos facilitar a vida de

empresa e produtor rural sérios, que são a grande maioria, a fim de que eles possam

simplesmente comunicar ao órgão ambiental sua intenção, emitir a nota fiscal, cortar

sua floresta plantada - é claro, pois foi plantada para isso -, e produzir o carvão de

uma maneira mais simples e objetiva, sem burocracia e, portanto, até com custos

menores.

Outro aspecto extremamente importante e que alcança todos os produtores rurais

de Minas Gerais - de um modo especial no Sul de Minas e no Sudoeste, onde há
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muito plantio de café, na região do Campo das Vertentes, em São João del-Rei e em

Oliveira - é a questão da chamada área de preservação permanente - APP. Temos

um grande volume de áreas de preservação permanente, principalmente em encostas

de morros com declives mais acentuados. Isso não é de agora, é antigo, data de

muito antes dessas leis. Minas Gerais é um Estado cujas fronteiras agrícolas foram

abertas pelos bandeirantes. Portanto, ao longo dos séculos, essas terras foram sendo

cultivadas e repartidas, pois não há latifúndios. Com uma ou outra exceção, é um

Estado que tem milhares - poderíamos até dizer que tem milhões -, de pequenos e

microprodutores da economia familiar.

A propriedade do Sul de Minas, por exemplo, é quase toda composta de morro,

ladeira; isso é da natureza daquela região, onde as propriedades são pequenas. Lá

se cultiva o café, com prática de conservação do solo; então aquilo já se incorporou à

natureza. Uma árvore de café, assim como a árvore nativa, produz efeito benéfico

para o meio ambiente, pois realiza a fotossíntese, que é uma das formas de evitar o

aquecimento global, uma vez que retém o gás carbônico e libera o oxigênio. Não

estou com isso dizendo que devemos cortar tudo quanto é mata nativa e plantar café,

mas não faz sentido mandar arrancar uma lavoura desse produto, que é fonte de

subsistência das famílias e do produtor rural. Arrancar uma lavoura de café vai

provocar, provavelmente, a erosão e a miséria de milhares de pessoas. Se não

mexêssemos na lei, fatalmente esses produtores seriam pressionados pelo Ministério

Público e órgãos ambientais a arrancar suas lavouras ou seriam multados, porque ali

é chamado APP. Então, o que fizemos? Elaborei uma emenda - art. 11º - segundo a

qual a atividade agrícola já consolidada, ou seja, implantada antes de 2002 - quando

houve a última mudança na legislação federal - nas áreas de preservação

permanente com café, pastagens, canaviais ou lavouras perenes, será respeitada.

Isso significa dizer que o produtor não ficará mais vivendo o pesadelo de, a qualquer

hora, alguém chegar lá para multá-lo ou mandá-lo arrancar sua lavoura de café, sua

pastagem ou qualquer outra atividade agrícola.

Isso também vale para edificações e áreas urbanas, a exemplo do que acontece em

Belo Horizonte, às margens do Rio Arrudas, onde a área está toda edificada. Tudo

será arrancado? Não, mas, de acordo com a lei, a área é denominada APP. Assim, a
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lei mineira deixa claro que será respeitado o espaço edificado, consolidado antes de

2002, a fim de diminuir essa pressão injusta que somente gera sofrimento, multa e, às

vezes, até prisão.

Uma coisa é aplicar uma lei dessas na Amazônia para evitar que se saia

desmatando tudo. Aplicar onde ainda não foi feito é muito bom. Temos de preservar o

meio ambiente. Agora, dizer que nas cidades serão demolidas as edificações

construídas em margens ou próximas a córregos é demagogia, é criar a indústria da

multa. No caso, teria de se demolir a Torre Eiffel, em Paris, todas as construções em

Roma ou em Londres. Isso apenas para fazer uma analogia com a realidade do resto

do mundo. É assim; as cidades cresceram no entorno dos córregos, dos rios. Isso

aconteceu ao longo de toda a história da humanidade.

Não adianta o legislador agora vir e fazer uma lei dizendo: “Se estiver na margem

de córrego ou rio, é área de preservação permanente. Então, está proibida a

edificação”. Alguém poderá dizer: “o Domingos está falando isso, mas não está

amolando ninguém”. Deputado Doutor Rinaldo, veja o que aconteceu há duas

semanas na Cooperativa Agropecuária de Formiga, que está pertinho da gente, em

Divinópolis, V. Exa. conhece, dá sempre sua atenção àquela promissora cidade de

Formiga, estivemos juntos lá, recentemente, na inauguração daquele belíssimo aterro

sanitário. Pois bem, a Cooperativa Agropecuária de Formiga sofreu também com as

inundações do Rio Formiga, porque está às margens desse rio, como milhares de

construções. Formiga tem vários córregos. O principal deles é o Rio Formiga, que

inundou, transbordou e causou prejuízo. Fomos ao Governador e conseguimos,

juntamente com o Prefeito Aluísio, os recursos que estão recuperando as margens do

rio. Mas a cooperativa precisava de um financiamento do BDMG, uma linha que foi

liberada para todo mundo que foi vítima de enchente. Para a obtenção do

financiamento, ela precisa da licença de funcionamento, da licença ambiental. Ela tem

a fábrica em um outro local, que não é à beira do rio. Mas a licença tem de retratar a

realidade do escritório. Ela tem um armazém e escritórios às margens do rio. O que

aconteceu? Ela não conseguia receber a licença ambiental sob a alegação de que

estava às margens do Rio Formiga, que era área de preservação permanente.

Isso atrasou. Tive de ir pessoalmente ao Copam de Divinópolis para mostrar a
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gravidade do problema. Se não se liberasse aquele licenciamento ambiental, a

cooperativa não teria o financiamento que estava pleiteando no BDMG. Aí sim, ela

poderia ser inviabilizada e provocar o desemprego de centenas de pessoas. Como

demolir a cooperativa? No caso, então, haveria que se demolir a metade da cidade de

Formiga. Nessas horas temos de mudar a lei e adequá-la à realidade. Foi o que

fizemos aqui.

Sr. Presidente, concluo dizendo que em outra oportunidade abordarei isso. O

Código Florestal, que aprimoramos nesta Casa e que o Governador seguramente

sancionará, resultará em melhora para o meio ambiente, para o produtor rural e para

as pessoas que estão sofrendo pressão na área ambiental, de forma injusta.

Quero manifestar também a minha alegria pelo Projeto de Lei nº 3.367, do

Governador, mas que recebeu nesta Casa, com o trabalho que realizamos ao lado do

relator, Deputado Zé Maia, a inclusão de todo um texto regularizando a situação das

associadas da Uemg. No nosso caso, podemos citar a Funed-Uemg, em Divinópolis,

não é, Deputado Rinaldo? Mas há Passos, Diamantina, Ituiutaba, Carangola,

Campanha, unidades que são fundações de ensino superior, associadas à Uemg,

que dependiam de uma lei estadual, já que está na Constituição mineira, para

regulamentar essa relação e garantir a continuação do ProUemg, que hoje financia o

aluno carente. O ProUemg nasceu nesta Casa, com uma proposta nossa no nosso

primeiro mandato. Já que não dava para estadualizar, pelo menos financiar o aluno

carente com bolsas de estudo, através dessa parceria. Aí nasceu o ProUemg, que

hoje financia milhares de alunos nessas seis cidades. Em Divinópolis são mais de

1.500 alunos beneficiados com o ProUemg. É algo que nos deixa felizes. É um

avanço. E regulamentamos, portanto, essa relação por meio desse projeto de lei.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância por termos excedido alguns minutos. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, servidores

que acompanham os trabalhos da Assembleia. Inicialmente, gostaria de dizer que me

parece necessário acelerar o processo de negociação com os servidores
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administrativos da Polícia Civil, porque não é a primeira reunião em que vemos essas

faixas aqui instaladas, por ser um processo que se arrasta. É importante que o Líder

do Governo, a base do governo nesta Casa interceda junto ao Governador para

agilizarmos essa negociação, que já foi objeto de inúmeras reuniões, até com as

próprias lideranças partidárias desta Assembleia.

Venho à tribuna também para falar sobre o debate realizado ontem, até para

complementá-lo no que diz respeito às alterações do nosso Código Florestal. A

primeira questão importante é que o fato de termos agilizado regimentalmente a

tramitação desse projeto na Assembleia permitiu um debate maior, bem como a

aprovação de uma lei. Esse projeto estava agarrado, paralisado aqui na Assembleia,

em decorrência de um desacerto ou de visões diferenciadas entre as Secretarias de

Agricultura e de Meio Ambiente. Portanto, é fundamental fazermos esse debate em

Minas Gerais sobre qual tipo de desenvolvimento econômico queremos. Concordo

inteiramente com o Deputado Domingos Sávio no que diz respeito a um exagero, a

um excesso, não na lei, mas na sua interpretação, em relação ao pequeno e ao

médio produtores, ou melhor, àquela agricultura familiar que quer produzir

dignamente o seu ganha-pão. Muitas vezes há uma incompreensão ou mesmo um

exagero na aplicação da legislação. Assim, é fundamental desburocratizar e permitir

condições adequadas de produção ao homem do campo. É importante que o governo

do Estado desenvolva mecanismos de maior consciência ambiental, maior estímulo à

preservação ambiental e orientação sobre como compatibilizar bem os recursos

naturais e a atividade produtiva. Muitas vezes, não por má-fé, mas por falta de

orientação e de esclarecimento, ou mesmo por falta de programas de estímulo à

preservação de nascentes, do solo e da mata, isso não tem ocorrido. Eu, que viajo

muito pelas várias regiões de Minas Gerais, recentemente estive com um pequeno

proprietário de Águas Formosas, no Vale do Mucuri, que me disse que gostaria de ter

uma preservação mais ativa das suas nascentes, mas, para isso, ele precisaria de um

estímulo, de um apoio. Aliás, por lei, já existem mecanismos criados até pela

Assembleia para isso, mas que faltam ser efetivados pelo governo do Estado. O

debate sobre o Código Florestal nos estimula a fazer um debate maior sobre que tipo

de desenvolvimento queremos para Minas Gerais. É lógico que não podemos negar a
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vocação econômica, histórica e cultural do nosso Estado, porque ela está no nosso

nome: Minas. Sabemos que a atividade minerária é determinante na formação não só

econômica, mas também social e cultural do nosso Estado, mas dois desafios devem

ser enfrentados: o primeiro é não absolutizar o peso da atividade minerária. Duas

regiões, como, por exemplo, a Zona da Mata, com a exploração da bauxita, e o

Quadrilátero Ferrífero, principalmente na área da Serra da Moeda, com o minério de

ferro, sabemos que são áreas em que há necessidade de se discutir e viabilizar a

convivência da atividade minerária com a proteção ambiental. São áreas de

preservação permanente. Na Zona da Mata, o segundo maior corredor de bauxita do

mundo está situado exatamente na área próxima ao amortecimento do Parque

Estadual Serra do Brigadeiro. Da mesma forma, aqui, na nossa área de proteção

ambiental, na APA Sul, também convivemos com várias reservas minerárias. É muito

importante buscarmos mecanismos que não impeçam a atividade econômica, mas

que a condicionem ao respeito ambiental. Quando falamos em respeito ambiental,

não pretendemos adotar nenhum tipo de fundamentalismo, de radicalismo. Muitas

pessoas ainda não compreenderam a questão das águas e da mudança climática.

Qual sociedade vive bem sem a água? Trata-se de um bem escasso, que precisa ser

protegido; as nascentes precisam ser protegidas. Existe, na região de Januária, uma

das maiores reservas ecológicas: o chamado Pantanal Mineiro, a área de Pandeiros,

onde está o maior criatório natural de peixes para o Rio São Francisco. É necessário

haver uma fiscalização permanente, pois a atividade do carvoejamento clandestino é

grande. Se, nas veredas, há uma atividade de extração de matas, isso prejudica,

assoreia o rio, diminui a quantidade de água, causa impacto na bacia do São

Francisco, numa região ecologicamente importante. Tudo isso precisa ser discutido.

No caso do Código Florestal, por exemplo - não podemos generalizar, a maioria é

gente séria -, infelizmente alguns setores têm uma fonte energética originária da

floresta plantada, mas, muitas vezes, fazem vista grossa ou até mesmo se beneficiam

com a atividade ilegal, com o carvoejamento ilegal. É importante ser efetivado o

monitoramento, o rastreamento eletrônico. Isso foi uma grande polêmica. Poderíamos

ter reduzido, em um prazo mais curto, a utilização de mata nativa, eliminando a

possibilidade dessa utilização, estimulando a floresta plantada, evidentemente
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também com os devidos cuidados ambientais. Penso que Minas Gerais sempre

conviverá com esse debate, porque é um Estado minerário, que também possui

recursos naturais em extensão e qualidade, recursos hídricos e outros relacionados à

mata atlântica e às matas nativas.

Esse debate na Assembleia foi importante, tornou-se possível aprovar a lei.

Todavia, temos outro grande desafio, visto que a vocação econômica de Minas hoje

está sem agregação de valor. Integrei a Comissão da Crise, e ela revelou que Minas

Gerais tem ainda um modelo de economia colonial: 54% do que o Estado exporta

refere-se a minério de ferro e café. Nosso Estado exporta café em grão e importa café

solúvel da Suíça, que não planta um pé de café; exporta minério de ferro sem

nenhum tipo de agregação de valor. É muito importante também discutirmos um

modelo de desenvolvimento econômico que gere mais renda, mais sustentabilidade e

também maior nível de inclusão social e de respeito ambiental.

Então, esse debate é o debate da hora. A Senadora Marina, uma companheira

nossa, está prestes a deixar o nosso Partido, exatamente porque não está

encontrando espaço para retomar ou efetivar um debate mais ampliado sobre a

questão ambiental. Esperamos que a Senadora Marina continue no PT, que é o seu

estuário de vida natural e de tanta militância, Partido do nosso saudoso Chico

Mendes. É importante que ela continue, mas, se isso não acontecer, ela terá um

argumento: quer também um espaço próprio para retomar o debate da questão

ambiental, não permitindo que ele fique como uma questão secundária. Hoje, muitas

vezes, as pessoas entendem a questão ambiental como uma questão de minoria, que

envolve apenas alguns segmentos, alguns nichos da sociedade. Mas, não, a questão

ambiental hoje precisa ser posta no centro de qualquer debate político, econômico,

ético e social. Estamos falando na possibilidade de manutenção do planeta para as

futuras gerações.

Trata-se de pensar nas futuras gerações e não simplesmente no curto prazo,

quando a mediação maior é o lucro imediato. Não podemos aceitar o argumento, que

às vezes vira chantagem, de que, em nome do desenvolvimento e do crescimento

econômico, pode-se fazer qualquer coisa. Segundo esse argumento, qualquer tipo de

cuidado ambiental parece ser um entrave ao desenvolvimento das forças produtivas
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do País. Não. Uma coisa são os exageros, as interpretações errôneas da legislação e

o radicalismo; outra coisa é a preocupação com a água que bebemos, com as

nascentes, com o ar que respiramos, com o clima e com a qualidade de vida. Esse

debate é hoje estratégico em qualquer lugar, mas sinto que muitas vezes a

sociedade, talvez induzida pela hegemonia econômica dos segmentos produtivos,

ainda não está antenada o suficiente para realizá-lo.

Por fim, agradecendo a gentileza do Presidente desta reunião, Deputado Hely

Tarqüínio, por me conceder um prazo um pouco maior para fazer este

pronunciamento, quero parabenizar a todos os que contribuíram de alguma maneira

para a aprovação desse projeto de lei. Em minha opinião, repito, a lei vai ficar aquém

do que poderia estar: eu imaginava um prazo menor para a redução da utilização da

mata nativa e esperava uma efetivação mais explícita do rastreamento eletrônico.

Concordo com os avanços relacionados aos benefícios concedidos aos pequenos e

aos médios agricultores, aos plantadores de café na agricultura familiar. Foi

importante beneficiar, de certa maneira, esse segmento, mas espero que o Estado

efetive e cumpra a lei, para impedirmos qualquer tipo de atividade clandestina que

destrua a nossa mata nativa, que prejudique as nossas nascentes ou que destrua o

nosso meio ambiente em nome do lucro fácil. É perfeitamente possível e desejável

que os segmentos produtivos desenvolvam legitimamente suas atividades e gerem

empregos, mas respeitando o meio ambiente, em favor desta e das futuras gerações.

Vendo chegar o Deputado Gustavo Valadares, Presidente da Comissão de

Transporte, reitero o pedido de que realizemos, o mais brevemente possível, uma

audiência para sermos esclarecidos sobre a razão de pagarmos R$1,10 de pedágio

na BR-381 e R$3,50 na MG-050, sem que esta tenha sequer sido duplicada. Nunca vi

tanta casinha para a cobrança de pedágios, nem entendo por que gastar tanto para

andar 372km nessa região sem que haja qualquer contrapartida mais explicitada.

Acho que o consórcio vencedor dessa concessão patrocinada também deve

explicações ao povo mineiro. O pedágio é caro, e os investimentos não estão sendo

compatíveis.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Apenas quero informar ao Deputado

André Quintão, com quem não conversei antes de seu pronunciamento, que já está



____________________________________________________________________________
518

predefinida a data para discutirmos, na Comissão de Transporte e Obras Públicas, a

questão da MG-050, modelo PPP do Estado. Se não me engano, o dia é 26 de

agosto. Se esta data for oportuna para a Comissão de Participação Popular, tão bem-

presidida por V. Exa., poderemos realizar essa reunião conjunta já nesse dia, porque

o assunto é realmente urgente e precisamos dar-lhe celeridade, para trazer

novidades à população mineira.

O Deputado André Quintão* - Agradeço ao Deputado Gustavo Valadares a

informação e ao Presidente a condescendência.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada 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

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.168, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis o imóvel que menciona. Pelo

BSD: efetivos - Deputados Lafayette de Andrada e Ronaldo Magalhães; suplentes -

Deputados João Leite e Zé Maia; pelo BPS: efetivo - Deputado Wander Borges;

suplente - Deputada Gláucia Brandão; pelo PT: efetivo - Deputado Carlos Gomes;

suplente - Deputado Padre João; pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo;

suplente - Deputado Ivair Nogueira. Designo. Às Comissões.

Leitura de Comunicações

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

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 18ª

Reunião Ordinária, em 11/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.138/2009, da Comissão

de Direitos Humanos, 4.285/2009, do Deputado Doutor Viana, e 4.297/2009, da

Comissão de Assuntos Municipais; e de Política Agropecuária - aprovação, na 20ª
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Reunião Ordinária, em 11/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.296/2009, da Comissão

de Assuntos Municipais, e 4.300 e 4.309/2009, da Comissão de Direitos Humanos

(Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 742, 898, 972, 954 e

1.976/2007, 2.396, 2.438, 2.549 e 2.936/2008, 2.966, 3.142 e 3.269/2009 (À sanção.).

O Sr. Presidente (Deputado Tenente Lúcio) - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 3.312/2009, do Deputado Hely Tarqüínio, que reconhece o relevante

interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades

do Lions International localizadas em Minas Gerais. Em discussão, o parecer. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

À sanção.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 3.443/2009, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a

contratar operação de crédito no âmbito do Programa Emergencial de Financiamento

aos Estados e ao Distrito Federal - PEF-BNDES - e dá outras providências. Em

discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Guedes, solicitando seja o

Projeto de Lei nº 3.501/2009 distribuído à Comissão de Assuntos Municipais. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Encerramento

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

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

Deputados para a especial de amanhã, dia 13, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
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ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 25ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/8/2009

Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

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

Palavras da Deputada Gláucia Brandão - Apresentação musical - Entrega de placa -

Palavras do Sr. José Bruña Alonso - Apresentação musical - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Fábio Avelar - João Leite - Gláucia Brandão.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Colégio Magnum Agostiniano

pelos 15 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. José Bruña Alonso,

Presidente da Sociedade Agostiniana de Educação, mantenedora do Colégio

Magnum Cidade Nova; a Exma. Sra. Marly Palhares Alonso, Diretora Executiva do

Colégio Magnum Cidade Nova; o Exmo. Sr. Eldo Pena Couto, Diretor do Colégio

Magnum Cidade Nova; e as Exmas. Sras. Cláudia Naves Innecco, Assessora
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Pedagógica do Colégio Magnum Cidade Nova; e Deputada Gláucia Brandão, autora

do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença, nesta solenidade, dos Srs. Guilherme

Mendonça, Juiz da 19ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais,

em Belo Horizonte; Paulo de Araújo França Filho, administrador do Colégio Magnum

Buritis; e Henrique Pinto dos Santos, Diretor da Faculdade São Camilo.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo Grupo Magnum de Percussão, com a participação da solista Nathália Porto,

aluna da 2ª série do ensino médio, sob a regência do Prof. Edson Fernando da Silva.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Deputada Gláucia Brandão

Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar, de forma carinhosa, o nosso

querido Deputado Fábio Avelar, Presidente da Comissão de Meio Ambiente,

Deputado atuante, com quem tenho aprendido muito na nossa caminhada. Obrigada

pela sua presença nesta solenidade, em que representa o querido Presidente da

Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho. Quero cumprimentar,

também de forma especial, o nosso Prof. José Bruña Alonso, Presidente da

Sociedade Agostiniana de Educação, mantenedora do Colégio Magnum Cidade

Nova; sua esposa, Marly Palhares Alonso, Diretora Executiva do Colégio Magnum

Cidade Nova; o Sr. Eldo Pena Couto, Diretor do Colégio Magnum Cidade Nova; e a

Sra. Cláudia Naves Inneco, assessora pedagógica do Colégio Magnum Cidade Nova.

Quero ainda cumprimentar os professores, a família Magnum, de forma geral, e,

especialmente, os meus filhos, Rebeca e Rafael, que também representam os alunos

do Colégio Magnum.

Inicialmente agradeço, de forma especial, ao nosso Presidente, Deputado Alberto

Pinto Coelho, a toda a Mesa e aos meus colegas Deputados a aprovação do nosso
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requerimento solicitando esta justa homenagem. Agradeço também à minha equipe

de gabinete, à TV Assembleia, às áreas da Consultoria e de relações públicas, ao

cerimonial, à segurança da Casa e a toda a equipe do Colégio Magnum, bem como a

todos aqueles que colaboram para a realização deste evento. Faço um

agradecimento especial a Deus, que nos tem dado saúde, esperança, fé e sabedoria

para viver.

Falar sobre o Colégio Magnum Agostiniano, além de ser uma honra, é para mim

uma dupla responsabilidade, assumida com grande alegria. Como representante do

povo mineiro, falo sobre uma instituição educacional modelar, que tem contribuído de

forma significativa para o desenvolvimento educacional do Estado, mas, como mãe,

falo da escola que tem acolhido com sabedoria, carinho e atenção meus filhos,

Rebeca e Rafael, e os filhos de tantas famílias que lhe confiaram seu mais precioso

bem, nossas crianças e adolescentes, para serem preparados para a vida em

sociedade e nela atuarem como cidadãos de bem.

O Colégio Magnum, como muito bem foi mostrado pelo vídeo, começou sua

trajetória em 1994, nas instalações anteriormente ocupadas pelo Colégio Santo

Agostinho Cidade Nova, sob a liderança do Prof. José Bruña Alonso, conhecido e

respeitado educador, cuja longa e profícua carreira tem sido dedicada ao magistério.

Chegando a Belo Horizonte em 1959, como membro da ordem religiosa agostiniana,

o Prof. Alonso veio da Espanha para ser professor do Colégio Santo Agostinho, do

qual foi Diretor de 1964 até sua aposentadoria, em dezembro de 1993. Em janeiro

deste ano de 2009, completou 50 anos como educador de reconhecido destaque em

Belo Horizonte e no Brasil, merecendo de quantos conhecem sua obra as mais justas

e expressivas homenagens. Parabéns pela Medalha da Inconfidência que recebeu,

muito merecida em virtude da sua atuação não só como homem e educador, mas

como cidadão que tem dedicado sua vida ao ensino de qualidade.

Mas falar dessa ilustre personalidade é falar de sua obra mais recente, o Colégio

Magnum, nosso homenageado de hoje. O nome Magnum Agostiniano foi escolhido

pela comunidade escolar mediante concurso promovido entre alunos, pais e

professores. O substantivo “agostiniano” indica os fundamentos filosóficos que

norteariam as ações da escola, e a palavra “Magnum”, que deriva do latim e que
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significa “grande”, prenunciava seu rápido crescimento e a grandeza de sua missão,

que é oferecer uma educação inovadora e de qualidade, que possibilite aos alunos e

alunas desenvolver valores humanos que os tornem cidadãos conscientes e

indivíduos felizes, integrados social, política e culturalmente ao seu meio social e à

sua época.

Para dar cumprimento a esse propósito, o Colégio Magnum investe em uma

proposta pedagógica em que se busca desenvolver uma educação cidadã,

fundamentada em quatro importantes pilares: conteúdo acadêmico, formação

humana e cristã, empreendedorismo e relações sociais. É no cuidado com cada um

desses pilares que o Magnum se destaca e se revela como instituição educativa de

vanguarda, que, juntamente à excelência do ensino acadêmico, busca a construção

de hábitos e de valores que tornam seus alunos cidadãos críticos, capazes de

gerenciar a própria vida e de atuar como membros ativos da sociedade, na

perspectiva de torná-la cada vez mais solidária e justa.

Participação, otimismo, prazer, criatividade, competência, coerência,

comprometimento e ética são valores que norteiam o trabalho dos que atuam na

instituição e que fundamentam as metas a serem perseguidas não apenas pelos

professores e pela equipe da área pedagógica, mas por todos os profissionais da

casa. Seus fundamentos filosóficos têm raízes no nosso querido Santo Agostinho, o

grande doutor da Igreja dos primeiros séculos da nossa era. Para Agostinho, as

preocupações intelectuais poderiam resumir-se em dois grandes temas: Deus e o

homem. Como filósofo, teólogo, poeta, orador, escritor e pastor, deixou para a

humanidade um grande e importante legado do pensamento cristão.

Fiel aos princípios agostinianos, o Magnum acolhe e respeita todas as orientações

religiosas. Nas aulas de formação humana e cristã, busca desenvolver valores

universalmente aceitos tanto por católicos quanto pelos cristãos das várias igrejas

tradicionais sediadas no País. Valores como a solidariedade e a responsabilidade

social se tornaram de tal forma importantes para os alunos, que foi necessária a

criação do Instituto Magnum, uma ONG mantida pela escola com o objetivo de

incentivar a comunidade escolar à prática do voluntariado. Por meio da participação

em projetos sociais relevantes e sustentáveis, alunos, professores e familiares têm a
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oportunidade de engajar-se na luta contra as desigualdades sociais.

O clima de alegria e aconchego, característica marcante do Colégio, proporciona

segurança aos alunos e faz com que se sintam felizes na escola. Estimulados pelo

ambiente de amizade e de respeito à individualidade de cada um, estudam,

aprendem - e muito bem -, mas o aprendizado acontece de maneira prazerosa e

lúdica, como deveria ser para todos a conquista do conhecimento e o

amadurecimento intelectual.

Além de dar toda atenção à proposta pedagógica e às atividades curriculares, o

Magnum oferece uma ampla gama de atividades socioeducativas, como música, balé,

artes plásticas, futsal, vôlei, handebol, ginástica olímpica, entre outras práticas

esportivas que contribuem para o enriquecimento cultural, o desenvolvimento pessoal

e a formação plena de cada aluno.

Gostaria de abrir um parêntese e homenagear, de forma especial, a equipe de

futsal do Magnum, que conquistou no mês de julho um título inédito no futsal mundial.

A equipe foi campeã da Costa Blanca Cup, torneio tradicional que ocorre há 15 anos

na bela cidade litorânea de Bernidom, Espanha. Foi a primeira vez que uma equipe

brasileira venceu, nessa categoria, esse importante campeonato. Leo, Lorran,

Emanuel, Kaio, Victor, Molica, Canarin, David, Lucas, Rafael, Fred e Matheus

formaram a equipe, sob a direção técnica dos professores André Rocha e Gustavo

Lara. Parabéns a todos os nossos alunos campeões. Parabéns ao Colégio Magnum e

às suas equipes esportivas, que sempre despontam nos primeiros lugares dos

torneios de que participam.

Estamos hoje celebrando 15 anos de caminhada. Apesar de ser um adolescente, o

Magnum já nasceu maduro. Foi reconhecido várias vezes como uma das melhores

escolas de Minas Gerais e do Brasil, estando atualmente entre as melhores do País,

segundo a avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. Tem uma longa e

promissora estrada a percorrer; está apenas no início de uma jornada que se

prenuncia vitoriosa e duradoura.

A instituição conta hoje com mais de 5 mil alunos e 520 funcionários, que se

dividem nos Colégios Magnum Cidade Nova e Magnum Buritis, e há também, como

vimos, o Magnito, dedicado exclusivamente à educação infantil.
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Estamos certos de que a comemoração desta noite será outras vezes repetida. As

próximas gerações estarão aqui para prestar ao Colégio Magnum as homenagens

dos 30, dos 50, dos 60, enfim, dos muitos e muitos anos até chegar à sua

maturidade. Rogamos a Deus que continue iluminando e abençoando nosso querido

Colégio Magnum, para que sempre permaneça fiel aos princípios que o fazem

singular e único para seus alunos, familiares, professores e demais servidores, bem

como para toda a comunidade em que atua. Parabéns, Colégio Magnum.

O locutor - Registramos o recebimento de mensagem enviada pelo Exmo. Sr.

Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, agradecendo o convite para

participar desta solenidade, justificando sua ausência, em razão de compromissos

agendados anteriormente, e desejando votos de sucesso pela realização do evento.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Infantil Magnum, formado por

alunos da educação infantil e do ensino fundamental I, que, sob a regência da

maestrina Flávia Campana e acompanhado pela pianista Luciene França,

apresentará as músicas: “O Chorinho”, de Maria Meron; “Bolinhas de Sabão”, de

Dinho e Azevedo; “Aurora”, de Roberto Roberti e Mário Lago; e “Touradas em Madri”,

de Alberto Ribeiro e João de Barro.

- Procede-se à apresentação musical.

Entrega de placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Fábio Avelar, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, fará a entrega ao Sr. José Bruña Alonso de placa alusiva a esta homenagem.

A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “O compromisso com a

formação integral de cidadãos conscientes de seu papel social e o empenho em

oferecer uma educação de qualidade, pautada por valores como a solidariedade e a

disciplina, fizeram do Colégio Magnum Agostiniano modelo de excelência entre as

instituições de ensino do Estado. Na ocasião em que se comemoram os seus 15 anos

de fundação, o reconhecimento e a homenagem do Legislativo Estadual a essa

escola-modelo, por sua brilhante atuação no cenário educacional mineiro”.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar, com muita satisfação, a Deputada Gláucia
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Brandão para me acompanhar nesta justa homenagem prestada ao Colégio Magnum.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. José Bruña Alonso

Exmos. Srs. Deputado Fábio Avelar, representando o Presidente da Assembleia de

Minas Gerais; Marly Palhares Alonso, Diretora Executiva do Colégio Magnum Cidade

Nova; Eldo Pena Couto. Diretor do Colégio Magnum Cidade Nova; Cláudia Naves

Innecco, assessora pedagógica do Colégio Magnum Cidade Nova; Deputada Gláucia

Brandão, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Fiquei sem saber o que falar. Primeiro, porque já se falou aqui qual é o espírito e a

alma do Colégio Magnum. Em segundo lugar, porque faz 50 anos que moro em Belo

Horizonte e trabalho sempre em colégios. E todos são conhecidos, e já sabem qual é

a minha ladainha, já sabem quais são as minhas ideias, tão repetidas durante 50

anos. Vocês sabem que as ideias, na educação, não se inventam; renovam-se, mas

não se inventam. Então, fiquei um pouco inibido em ter de falar agora. Mas, como me

disponibilizaram uns minutos de tolerância, escrevi algumas ideias, que vou ler.

O Colégio Magnum é o resultado da união entre experiência e sonho. Há 50 anos,

cheguei ao Brasil com o objetivo de trabalhar como educador no Colégio Santo

Agostinho. Não conhecia o País, não falava o idioma. Belo Horizonte, então, era uma

cidade bem diferente. Ademais, já falei que, quando me mandaram para cá, fizeram-

no em virtude de eu ser religioso, em virtude do voto de obediência, obediência cega,

pronta e alegre. E eu não queria vir, não. Durante 35 anos, 30 deles como Diretor,

dediquei-me ao Colégio Santo Agostinho, com entusiasmo e motivação. Os

resultados foram surgindo, e a escola cresceu, ao mesmo tempo em que Belo

Horizonte se desenvolvia. Tive a felicidade de crescer e desenvolver-me junto com os

dois, auxiliado pela colaboração dos professores e funcionários e principalmente pelo

apoio e amizade profunda - que permanece viva até hoje - dos colegas e irmãos da

Congregação Agostiniana. Foram 35 anos que muito contribuíram para minha

realização pessoal e profissional. Todos conhecem o entusiasmo e a vibração que

tivemos durante esses 35 anos no Colégio Santo Agostinho.

Depois de acumular essa experiência por mais de três décadas, passei a acalentar

o sonho de criar minha própria escola, a fim de ter total liberdade de colocar em
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prática o que havia aprendido ao longo dos anos.

Em minha mente, idealizava um colégio com uma qualidade de ensino

inquestionável, onde os alunos se dedicassem às responsabilidades escolares com

afinco, mas num ambiente de amizade, de alegria, de aconchego, que os motivasse a

estudar com entusiasmo e onde se sentissem felizes.

Em 1994, essa escola tornou-se realidade ao fundarmos o Colégio Magnum

Agostiniano. Contando com o trabalho dedicado de uma equipe de educadores

motivados e determinados, meu sonho de uma escola diferenciada em relação à

tradição escolar de Belo Horizonte pôde concretizar-se. Hoje, quando o Magnum

completa 15 anos, é gratificante comprovar que nossas metas foram alcançadas.

Assim, é com muita satisfação que podemos afirmar que nosso Colégio exerce um

importante papel no cenário educacional da nossa querida Belo Horizonte. Já foi dito

aqui que, em 2002, foi apontado pela revista “Veja” como a melhor escola de ensino

médio da cidade e a segunda melhor no ensino fundamental.

Os resultados do Enem, amplamente divulgados pela mídia, situam nosso Colégio

nos primeiros lugares entre as escolas de Minas Gerais e do País. A aprovação de

nossos alunos na UFMG é admirável, e, com orgulho, constatamos que a aprovação

de nossos estudantes no vestibular é praticamente total. Esses resultados significam

muito para nós e para as famílias que nos confiam seus filhos. Contudo, há um

aspecto pouco divulgado pela imprensa, mas que é de importância fundamental para

nós, que estamos comprometidos com a educação: a formação de nossos alunos.

Estamos vendo nossas crianças cantando pela vida. O Colégio é rico e exuberante

em diversas atividades, que são formativas. Desde a sua fundação, o Colégio jamais

pretendeu ser uma escola qualquer. Nunca nos interessou ser um colégio em que os

alunos simplesmente assistissem às aulas, comprassem apostilas e livros,

estudassem e fossem embora para casa. Queríamos uma escola como o Magnum,

que oferecesse ensino de grande qualidade, mas associado a uma grande

diversidade de atividades formativas que possibilitam que os alunos descubram e

desenvolvam suas potencialidades e aliviem as naturais tensões decorrentes do

estudo intenso. Não esqueço o menino Vítor - aliás, todo o Colégio o conhece -, que

começou a cantar no coral e descobriu que era um talento. Tornou-se um cantor
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profissional. Você se lembra, Lara? Por isso o Magnum é mais do que uma escola

comum: constitui um centro de formação completa, a fim de oferecer uma educação

que se prolongue além do restrito espaço das salas de aula, está instalado numa área

ampla, onde as crianças e os jovens podem desenvolver todo tipo de atividade

artística, cultural, esportiva, apresentar e expor trabalhos, estudar em grupo com os

colegas e participar de um verdadeiro mundo paralelo ao estudo curricular, usufruindo

de uma formação que oferece muito mais do que o simples repasse de conteúdo.

O resultado dessa proposta educacional é formar alunos com espírito de iniciativa,

empreendedores, com raciocínio e espírito crítico apurados - ai daqueles que não têm

espírito crítico nos dias de hoje - prontos para enfrentar os desafios que os esperam

ao saírem da escola, prosseguir os estudos e conquistar seu lugar neste mundo cada

vez mais competitivo.

Compreendo perfeitamente que, apesar das conquistas, devemos prosseguir na

busca de uma educação sempre mais aprimorada. Infelizmente, vivemos em um

mundo onde os resultados nunca são definitivos. Isso significa que existe sempre a

possibilidade de propor e conquistar novas metas, sempre buscar o aperfeiçoamento,

o que é muito estimulante. Nossos educadores de hoje estão conscientes desse fato

e sabem que numa escola se trabalha com pessoas, com gente, com todos os que

integram a comunidade escolar. E o trabalho com pessoas não se esgota, exige

permanente respeito, diálogo, justiça e compromisso, abrindo sempre a oportunidade

de se aprimorar mais.

Quando cheguei ao Santo Agostinho, o Diretor sempre tinha razão. O João Hilário

lembra disso. O Diretor sempre tem razão; o professor sempre tem razão. E hoje não

é assim. Nem Diretor nem professor podem ter razão. Tem razão quem tem razão.

Assim, nesses 15 anos, mesmo com os ótimos resultados obtidos, estamos cientes

de que podemos atingir uma excelência ainda maior no nosso trabalho. As conquistas

obtidas pela escola que acabamos de criar, nesses 15 anos, são consequência de um

trabalho sério, consciente dos professores e funcionários que hoje, com entusiasmo,

trabalham conosco. Contamos com uma equipe de educadores bem preparada e

competente, liderada pelo nosso professor, amigo e ex-aluno Eldo Pena Couto. Isso

nos leva a estar plenamente confiantes no futuro brilhante da nossa escola, pois
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todos sabemos que quando se trata de educação, não se dão saltos, o processo é

sempre lento. Querer fundar rapidamente uma escola demanda um processo

educativo, lento. Não há santos, não se trata de um direito qualquer. Direito é santo.

Vejo nesta homenagem da Assembleia o reconhecimento desse trabalho

determinado e persistente de oferecer à sociedade mineira uma nova proposta de

escola em sintonia com as necessidades deste novo século, tão desafiador. Estamos

certos de que ele nos reserva inevitáveis momentos de crise, que exigirão criatividade

e competência para serem vencidos. John Kennedy comentou certa vez que o

ideograma chinês que representa crise é formado por dois caracteres: um significa

perigo, e o outro, oportunidade. Estamos preparando nossos alunos para aprenderem

a lidar com situações que exigem não só conhecimento, mas, principalmente,

capacidade de pensar, de raciocinar, a fim de enxergar em cada situação difícil uma

oportunidade de crescer, realizar-se e ser felizes.

Agradecemos a esta Casa, que, por intermédio da Deputada Gláucia Brandão,

presta esta homenagem.

Comentava na entrada que, quando V. Exa. foi candidata a Deputada Estadual,

fiquei a princípio pensando: será que a Deputada Gláucia fará investimento alto para

percorrer praças, realizar reuniões e tudo isso? Depois percebi que foi eleita por

muitos votos de pessoas conhecidas. O que isso quer dizer? Que ela ganhou, por

unanimidade, todos os votos de pessoas conhecidas, como colegas, alunos de

faculdade, de educação física, do Colégio Magnum. Para mim, Deputada Gláucia

Brandão, isso foi realmente um estímulo para acreditar na política, especialmente na

sua política. Vi pelo jornal as suas inúmeras atividades e pensei: realmente os amigos

da Deputada Gláucia souberam votar bem. Peço a todos uma salva de palmas para

ela.

Deputada Gláucia Brandão, já que a elogiei, gostaria de fazer-lhe um pedido. V.

Exa. estava comentando que, no decênio da educação do Estado de Minas Gerais,

há um esforço muito grande pela valorização da educação - aliás, o Deputado Fábio

Avelar participa muito disso. Todos sabemos que qualquer País, para desenvolver-se,

precisa de cidadãos educados. Não é isso? Portanto, queria apresentar um desafio à

Deputada Gláucia Brandão e ao Deputado Fábio Avelar: que continuem lutando
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persistentemente pela valorização da profissão de professor.

Aquele humilde professor de Educação Física que está ali aplaudiu. Todavia, se

não valorizarmos a educação por meio do professor e dos profissionais, ficaremos

para trás. Essa é a verdade, e os senhores sabem disso. É cada vez menor o número

dos que fazem vestibular para a área de Educação. Não é verdade? Lutamos nos

colégios para encontrar professores preparados para todas as disciplinas, mas

encontramos muitas dificuldades em muitas delas. Aliás, Zé Maria gostou disso, mas

ele já está se aposentando e não alcançará esse privilégio. Se o professor não for

valorizado salarialmente e pela sociedade, provavelmente as faculdades de educação

terão de fechar as portas. Temo que antes de 15 anos não tenhamos mais

profissionais competentes. Corremos esse risco. Não há educação por meio da

internet. Os senhores sabem que ela se faz por meio das pessoas, ou seja, do

contato entre as pessoas. Para isso, precisamos ter professores e educadores

preparados e competentes. Esse é o grande desafio que deixo aqui. Quando lá entrei,

havia professores não formados. Aquele que está ali foi professor de Ciências

Naturais do Colégio Santo Agostinho e era estudante de Medicina, porque, na época,

ainda não havia professores formados nas diversas matérias. Então aceitávamos

estudantes de Medicina, de Engenharia.

Lembro-me de que havia muitos que eram muito bons, não é, professor? Você era

um bom professor. Tinha menos didática, mas era uma pessoa dedicada, com

entusiasmo, que, é claro, pode desenvolver um papel extraordinário, formador, no

trabalho com crianças e com adolescentes; isso é lógico.

Deixo este alerta porque fico com medo de que o Brasil fique para trás. O Brasil

cresce uma barbaridade, mas não se desenvolve educacionalmente, entendem?

Não falarei mais coisas negativas, senhores.

O filósofo Ortega y Gasset já havia alertado: “Sem missão, não há homem”. Pois

temos uma missão muito clara: estar ao lado das famílias mineiras a fim de ajudá-las

a educar suas crianças e jovens.

Eu também detestei. Agora, já não detesto, porque não existe mais aquela

professora da 3ª série que mandava um bilhetinho à mãe: “D. Teresa, seu filho Pedro

está muito desatento na aula. Peço que converse com ele”. Muito bem. Eu, que
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peguei aquela anotação, falei: “‘Putzgrila!’, a mãe é que deve ir à sala de aula pedir

ao menino que fique atento”. Vocês sabem que antigamente os professores botavam

a culpa nos pais. Diziam que a mãe isso, o pai aquilo, que eles não acompanhavam,

não sabiam. Então, D. Teresa, converse com seu menino para que ele fique atento na

aula. Isso é verdade. Everton, na sua época isso não aconteceu, já passou. Mas

realmente é isso: o colégio deve assumir inteiramente a responsabilidade pela função

educadora na escola. Não tem de falar que a mãe se separou do marido. Deve

trabalhar com menino bom, menino regular, pais que se separaram, pais que podem

se separar. Isso é o que tem de fazer.

Muito bem, agradeço de coração à Assembleia de Minas entender e estimular

nosso compromisso com essa missão e, dessa forma, prosseguir com nosso sonho

chamado Colégio Magnum. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Magnum, formado por alunos,

pais e funcionários, que, sob a regência da maestrina Flávia Campanha e

acompanhado pela pianista Luciene França, apresentará as músicas: “Semente do

Amanhã”, de Gonzaguinha, com arranjo de Patrícia Costa; “Eu Sei Que Vou te Amar”,

com arranjo de De Torres; e “Maria Maria”, de Mílton Nascimento e Fernando Brant.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Prof. José Bruña Alonso, Presidente da Sociedade Agostiniana de Educação,

mantenedora do Colégio Magnum Cidade Nova; Sra. Marly Palhares Alonso, Diretora

Executiva do Colégio Magnum Cidade Nova; Sr. Eldo Pena Couto, Diretor do Colégio

Magnum Cidade Nova; Sra. Cláudia Naves Innecco, assessora pedagógica do

Colégio Magnum Cidade Nova, quero abraçar muito especialmente a minha querida

colega Deputada Gláucia Brandão, que teve a feliz iniciativa de apresentar esse

requerimento - abraçado por todos nós, Deputados - que deu origem a esta justa

homenagem. A Deputada Gláucia Brandão é uma ilustre parlamentar, Presidente de

uma das mais importantes comissões desta Casa, a Comissão de Cultura. É uma

pessoa que tem batalhado constantemente pela nossa Região Metropolitana e teve a

feliz iniciativa de criar essa importante Frente Parlamentar da Região Metropolitana,
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da qual também faço parte. Quero deixar um abraço muito especial para você e falar

da minha satisfação de estar presidindo nesta noite esta homenagem, que será um

marco importante para todos nós que amamos o Colégio Magnum.

Quero cumprimentar nossa assessoria da Assembleia, que nos ajuda no dia a dia.

Quero cumprimentar os presentes, na pessoa de um assessor que nos ajuda e que

tem uma relação muito profunda com vocês, por ser professor do Colégio Santo

Agostinho, o Prof. Walace Alves, que dá aulas de Educação Física.

Quero agradecer aos integrantes do Colégio Magnum a brilhante apresentação de

percussão, ao nosso Prof. Édson, regente, à solista Nathália, ao Coral Magnum e ao

coral infantil. É interessante registrar como o Colégio procura, em todas as suas

ações, cumprir sua missão. Verificamos que essa apresentação do coral infantil e do

Coral Magnum, composto por pais e alunos, mostrou isso. Quero falar da importância

da valorização, da participação e do envolvimento de todos que deixa muito clara

essa missão. Falou o nosso querido Presidente que a missão é auxiliar a família na

educação de seus filhos. No exemplo dado, fiquei muito triste, pois recebi aquele

recadinho também em relação aos meus filhos. Às vezes ficávamos sem saber o que

fazer porque pediam que déssemos um puxão de orelhas em nossos filhos.

Quero também agradecer ao nosso telespectador da TV Assembleia, hoje presente

em grande parte dos nossos Municípios. Cumprimento a imprensa presente na

pessoa de um grande amigo, o jornalista Eudóxio Santos. Ele é conhecido por Cici

Santos, é jornalista do “Diário do Comércio” e da “Edição do Brasil”.

Quero cumprimentar todos os integrantes da família do Colégio Magnum, alunos,

professores e os participantes deste evento maravilhoso. A Assembleia Legislativa

une-se à comunidade de alunos, ex-alunos, professores e funcionários do Colégio

Magnum Agostiniano, bem como a toda a comunidade de Belo Horizonte, na

celebração dos 15 anos de existência de uma das nossas mais marcantes instituições

de ensino. Sua mantenedora, a Sociedade Agostiniana de Educação, com a

orientação do Prof. José Bruña Alonso, vem oferecendo à juventude da Capital uma

visão de ensino que alia à base filosófica criada pelo grande pensador cristão Santo

Agostinho uma linha pedagógica voltada para as necessidades da vida

contemporânea. No intuito de formar cidadãos conscientes nos aspectos culturais,
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sociais, ambientais e políticos, a instituição ministra o conteúdo acadêmico em um

ambiente profundamente acolhedor, que incentiva o otimismo e a criatividade, sempre

numa perspectiva ética e com comprometimento para com um mundo digno e

solidário.

O Magnum é reconhecido como um colégio aberto ao encontro e ao diálogo, em

prol da criação de uma comunidade realmente fraterna. É assim que, transmitindo

valores ecumênicos, presentes tanto no catolicismo quanto em outras religiões, viu

nascer, por interesse dos alunos e de suas famílias, o Instituto Magnum, promotor de

importantes ações de voluntariado social. Circula, pois, no ambiente da escola a força

de uma educação apoiada em princípios e valores íntegros, fundamentais para a

construção de uma autêntica cidadania.

As atividades extraclasse, além do teatro, das artes plásticas, do balé e da música,

incluem práticas esportivas por meio das quais são desenvolvidas atitudes de

tolerância, cooperação e respeito ao outro. São famosos os títulos já conquistados

pelas equipes do Magnum, com destaque para o campeonato mundial escolar de

futebol, na Itália, e para o campeonato escolar de futebol feminino, no Chile. Mas as

premiações de maior impacto são as que reconhecem a grande qualidade

educacional do Colégio Magnum Agostiniano, apontado como a melhor escola de

ensino médio da cidade pela revista “Veja”. O “ranking” do Enem, por outro lado,

distingue esta escola, ainda jovem no panorama educacional, como uma das

melhores de todo o Brasil, em uma caminhada que conta com apenas 15 anos.

Este, portanto, é um belíssimo momento de uma história que apenas se inicia, mas

que promete um aperfeiçoamento à altura desse começo promissor. Em todas as

Minas Gerais o Colégio Magnum Agostiniano é exemplo vivo de um ensino sólido e

capaz de formar mulheres e homens aptos a conduzir nosso Estado ao

“protagonismo” que lhe é destinado nos próximos anos. Muito obrigado.

Deputada Gláucia, estamos terminando os trabalhos e, mais uma vez, manifesto

minha satisfação de estar ao seu lado. Sei o carinho que tem pelo Colégio e vi seu

entusiasmo ao colher nossas assinaturas. Agradeço a Deus por ter-me dado a honra

de presidir esta reunião.

Encerramento



____________________________________________________________________________
534

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 11, 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 anunci ada foi publicada na edição do

dia 11/8/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2009

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Délio Malheiros, Gil Pereira e Leonardo Moreira, 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 Délio

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

é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: do Sr. Lúcio Delfino, Diretor Administrativo

da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, apresentando a “Cartilha da

Casa Própria”, guia produzido pela instituição, disponível em seu “site”; e do Sr. Diego

Faleck, Chefe de Gabinete da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da

Justiça, prestando informações relativas a requerimento da Comissão de Defesa do

Consumidor. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (2), em

que solicita sejam realizadas audiências públicas para discutir o preço dos

combustíveis repassados ao consumidor final e para debater as novas formas de

cobrança dos pontos extras pelas empresas prestadoras de serviço de TV por

assinatura, em desacordo com as normas da Anatel; Padre João e Adalclever Lopes,

em que solicitam seja encaminhado à Cemig pedido de retirada das alíneas “c” e “d” e

exigência de renda mínima do formulário de declaração de renda para fins de
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concessão de desconto na tarifa de energia elétrica; e Célio Moreira, em que solicita

seja realizada audiência pública para discutir a decisão de limitar o número de

torcedores em clássicos entre Cruzeiro e Atlético, dando 10% de ingresso para o time

visitante, em acordo feito entre o Ministério Público e a Federação Mineira de Futebol.

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 agosto de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo Moreira.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2009

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Uejo,

Ronaldo Magalhães, Sebastião Costa e Ademir Lucas, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Chico Uejo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a

leitura da ata da reunião 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: comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, justificando sua

ausência nesta reunião; e ofício da União Nacional dos Legislativos Estaduais - Unale

-, convidando os membros desta Comissão a participarem do I Encontro Nacional das

CCJs, em Cuiabá, Mato Grosso, nos dias 27 e 28 de agosto. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.498 e 3.517/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 3.509,

3.512, 3.513 e 3.518/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.499, 3.504 e 3.508/2009

(Deputado Ronaldo Magalhães); 3.503, 3.507, 3.510 e 3.519/2009 (Deputado

Sebastião Costa); 3.496, 3.502 e 3.506/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.505, 3.511,

3.514 e 3.515/2009 (Deputado Padre João); 3.495 e 3.516/2009 (Deputado Dalmo

Ribeiro Silva). 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
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Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 3.489/2009 na forma do Substitutivo nº 1 e 3.480/2009 com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 3.149/2009 na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Chico Uejo). São aprovados os requerimentos

que solicitam sejam baixados em diligência à Seplag e ao Prefeito Municipal de

Pitangui o Projeto de Lei nº 3.482/2009; à Seplag o Projeto de Lei nº 3.484/2009

(relator: Deputado Ronaldo Magalhães); e à Seplag e ao Prefeito Municipal de Santo

Antônio do Monte o Projeto de Lei nº 3.487/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa).

O Projeto de Lei nº 3.518/2009 é retirado de pauta por ausência de atendimento a

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 2.883/2008 e 3.363/2009 (relator: Deputado

Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 3.485, 3.494, 3.496 e 3.502/2009

(relator: Deputado Chico Uejo); 3.492 e 3.499/2009 (relator: Deputado Ronaldo

Magalhães); 3.488 e 3.491/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de

redistribuição); 3.503 e 3.519/2009, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Sebastião Costa). Os Projetos de Lei nºs 3.498, 3.517 e 3.512/2009 são retirados da

pauta por ausência de atendimento a pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase

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

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

requerimentos do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita sejam

baixados em diligência ao DER-MG o Projeto de Lei nº 3.495/2009 e ao autor o

Projeto de Lei nº 3.516/2009; e do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja

realizada audiência pública para discutir a Instrução da Corregedoria Militar nº 2, que

institui o Relatório de Investigação Preliminar - RIP -, e demais atos normativos

utilizados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar, à luz dos direitos e

garantias fundamentais. 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, 11 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adalclever Lopes - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Lafayette de Andrada e Neider Moreira, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ademir Lucas, Gil Pereira e

Sargento Rodrigues. 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” na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Tadeu Barreto Guimarães,

Coordenador Executivo do Programa Estado para Resultados (17/7/2009), e

Sebastião Soares de Assunção, aposentado do DER-MG (1º/8/2009). 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 4.254 e 4.258/2009. 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 (2) em que solicita seja

realizada audiência pública para apurar denúncia de que viaturas da polícia militar

estariam fazendo “ponto-base” por até 40 minutos para economizar gasolina; e em

que solicita seja encaminhado ofício ao Desembargador Sérgio Antônio de Resende,

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, pedindo que sejam encaminhadas

cópias de atos reservados que não foram publicados na imprensa oficial; e Délio

Malheiros (3) em que solicita seja realizada audiência pública para avaliar a

integração do Samu com o Corpo de Bombeiros no que se refere ao atendimento de
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urgência e emergência à população; seja feita visita ao sistema Samu-Corpo de

Bombeiros do Norte de Minas, em Montes Claros, onde já são realizadas operações

conjuntas; e seja feita visita ao Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora para

conhecer a situação dos presos que lá se encontram irregularmente internados.

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 agosto de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Lafayette de Andrada - Ademir

Lucas.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 4/8/2009

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi,

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

Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e discutir e

votar pareceres de redação final e proposições da Comissão. Logo após, comunica o

recebimento da seguinte correspondência: Ofício nº 818/2009, do Secretário de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no “Diário do Legislativo” de

25/7/2009. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual

designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.452/2009, em turno único

(Deputado Antônio Carlos Arantes). 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 4.206, 4.207, 4.219, 4.221, 4.222 e 4.265/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.049, 3.344 e 3.374/2009. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes - Gil Pereira.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo e Fahim Sawan, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a leitura da ata da

reunião 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

evolução da epidemia de influenza A (H1N1) no País e em Minas Gerais e as

medidas tomadas para controlar o aumento do número de casos da doença, bem

como discutir e votar proposições da Comissão, e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: da Sra. Mônica Geovanini, Assessora Chefe de Relações

Públicas e Cerimonial, informando que, em razão de compromissos previamente

agendados, o Ministro de Estado da Saúde, Sr. José Gomes Temporão, não poderá

comparecer a esta reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir

os Srs. Luiz Felipe Caram, Subsecretário de Vigilância em Saúde, representando o

Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva, Secretário de Estado de Saúde;

Francisco Leopoldo Lemos, Superintendente de Epidemiologia da SES; Lúcia Maria

Miana Mattos Paixão, Gerente de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de

Belo Horizonte, representando o Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário Municipal

de Saúde; Carlos Ernesto Ferreira Starling, Presidente da Sociedade Mineira de

Infectologia; José Orleans da Costa, Secretário Municipal de Saúde de Sete Lagoas,

representando o Sr. Antônio Carlos Figueiredo Nardis, Presidente do Conselho

Nacional de Secretários Municipais de Saúde - Conasems -; Carlos Alberto Pereira

Gomes, Presidente da Fundação Ezequiel Dias - Funed -; Alexandre de Magalhães



____________________________________________________________________________
540

Vieira Machado, farmacêutico, pós-doutora em Microbiologia e pesquisador do Centro

de Pesquisas Renê Rachou - Fiocruz-BH -; Maria da Conceição Werneck, Professora

da Faculdade de Medicina da UFMG, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência tece suas considerações iniciais e concede a palavra ao Deputado

Adelmo Carneiro Leão, co 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 Carlos Mosconi em que

solicita seja alterada a grade de programação da TV Assembleia a fim de transmitir a

aula do Canal Minas Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, sobre a Influenza A

(H1N1), para maior informação da população; Délio Malheiros em que solicita seja

realizada audiência pública no Município de São João del-Rei para discutir a

possibilidade de criação de um hospital regional nesse Município; Ruy Muniz (2) em

que solicita sejam realizadas audiências públicas para discutir a situação das clínicas

médicas e psicológicas credenciadas pela Secretaria de Estado de Defesa Social

para realizar exames de aptidão física e mental em candidatos que pretendem

habilitar-se para renovar ou trocar de categoria sua Carteira Nacional de Habilitação;

e para discutir as políticas públicas desenvolvidas pelo governo para reduzir as

graves distorções no âmbito da saúde do homem. 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, 12 de agosto de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan - Ruy

Muniz.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,
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Rêmolo Aloise e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Wander Borges e Ronaldo Magalhães. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura

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

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

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: dos Srs. Carlos Elísio de Oliveira, Vereador à Câmara Municipal de

Ferros, solicitando informações quanto aos valores arrecadados mensalmente por

pequenas centrais hidrelétricas que geram potências de 23,5 MW e 16,5 MW de

energia; Ricardo Cruz, do Município de Além Paraíba, solicitando esclarecimentos

quanto a um problema de extração de areia no seu Município; e Márcio Reinaldo

Moreira, Deputado Federal, publicada no “Diário do Legislativo”, em 11/7/2009.

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 Antônio Júlio, em que solicita a realização

de audiência pública para discutir questões relacionadas à remuneração da tarifa de

energia elétrica no horário de ponta e à responsabilidade por investimentos em

sistemas de distribuição de energia nos Municípios mineiros; e Deiró Marra, em que

solicita a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável, no Município de Patrocínio, para apurar a

implantação do complexo industrial da Fosfertil. A Presidência comunica o

recebimento de requerimento do Deputado Almir Paraca, que será apreciado

oportunamente, em que solicita a realização de audiência pública para se conhecer e

debater os Projetos de Lei nºs 1.453 e 2.375/2007, e a Emenda à Constituição nº

66/2008, de autoria do Deputado Federal José Fernando Aparecido de Oliveira.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Ronaldo Magalhães - Délio Malheiros.
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães, Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre proposições em fase de redação

final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 551/2007, 2.435 e 2.844/2008; 3.050,

3.051, 3.062, 3.070, 3.109 e 3.175/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.209,

3.234, 3.296, 3.320, 3.339, 3.349, 3.350, 3.358 e 3.360/2009 (Deputado Dimas

Fabiano); e 3.366, 3.372, 3.375, 3.380, 3.385, 3.388, 3.390, 3.393, 3.396 e

3.406/2009 (Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 551/2007, 2.435 e

2.844/2008, 3.050, 3.051, 3.062, 3.070, 3.109 e 3.175/2009 (relator: Deputado

Ronaldo Magalhães); 3.209, 3.234, 3.296, 3.320, 3.339, 3.349, 3.350, 3.358 e

3.360/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano); e 3.366, 3.372, 3.375, 3.380, 3.385,

3.388, 3.390, 3.393, 3.396 e 3.406/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas). Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2009

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil
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Pereira, Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Almir Paraca, por indicação

da Liderança do PT) e Luiz Humberto Carneiro (substitutindo o Deputado Irani

Barbosa, por indicação do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Antônio Carlos Arantes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 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. Registra-se a

presença do Deputado Irani Barbosa. Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado Fábio Avelar, que conclui pela aprovação das Emendas nºs 16, 17 e 18, e

das Subemendas nºs 1 às Emendas nºs 10, 12 e 14, e pela rejeição das Emendas

nºs 5 a 7, 11, 13 e 15, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Padre

João. Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda.

Submetida a votação, é aprovada a Proposta de Emenda nº 1. É dada nova redação

ao parecer, que conclui pela aprovação das Emendas nºs 16, 17, 18 e 19, e das

Subemendas nºs 1 às Emendas nºs 10, 12 e 14, e pela rejeição das Emendas nºs 5 a

7, 11, 13 e 15. 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 agosto de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Gil Pereira.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2009

Às 10h15min, comparece no auditório da Igreja São Pedro, no Município de Ponte

Nova, o Deputado Padre João (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por

indicação da Liderança do PT), membro da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Carlos Gomes. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, e dá-a por aprovada.

A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a demissão de

trabalhadores em razão do fechamento da filial da Empresa Klabin no Município de

Ponte Nova, sobretudo a possível criação de uma cooperativa para os trabalhadores

gerirem a empresa. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

José Mauro Raimundi, Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova; Américo

Gomes Evangelista, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de

Papel, Papelão e Cortiça de Ponte Nova; Adão Adilson Bombassaro, Diretor de

Patrimônio da Associação Comercial e Industrial de Ponte Nova, e Paulo Sérgio

Felício, Coordenador Administrativo da Empresa Klabin, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que motivou a

reunião, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados e demais

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Ivair Nogueira - Célio Moreira - Carlos Gomes.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/8/2009

Às 10 horas, comparecem no Parque Náutico da Jaguara, no Município de

Sacramento, os Deputados Tenente Lúcio, Antônio Carlos Arantes, Deiró Marra e

Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Carlos Gomes, por indicação da

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

Deputados Hely Tarqüínio, Zé Maia e Wander Borges. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Deiró Marra, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em

audiência pública, o desenvolvimento do turismo no Município de Sacramento e

região. O Presidente interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Wesley de

Santi de Melo, Prefeito Municipal de Sacramento; Antônio Carlos Cruvinel,

Desembargador, representando o Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do

Tribunal de Justiça; a Sra. Jussara Rocha, Superintendente de Políticas de Turismo,

representando a Sra. Érica Campos Drumond, Secretária de Turismo; e os Srs.

Anderson Adauto Pereira, Prefeito Municipal de Uberaba, e Carlos Alberto Cerchi,

Presidente da Câmara Municipal de Sacramento, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu

origem ao debate, faz 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 Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Carlos Arantes, Deiró Marra, Hely Tarqüínio, Tenente Lúcio,

Wander Borges e Zé Maia (3) em que solicitam seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido de informações sobre a elaboração do projeto de implantação e

pavimentação da estrada ecoturística que liga os Municípios de São João Batista do

Glória, Delfinópolis e Sacramento; seja encaminhado à Secretária de Turismo pedido

de providências para implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo na

Região dos Circuitos Turísticos da Canastra e dos Lagos e para que este integre o

Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado; e seja criado nesta Comissão um

grupo de trabalho de lideranças regionais dos governos federal e estadual com vistas

à elaboração de plano diretor para o desenvolvimento turístico da região dos Circuitos

Turísticos da Canastra e dos Lagos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Carlos Gomes - Antônio Carlos Arantes - Fábio Avelar.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.433/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada,

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.433/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada, com sede no Município de

Conselheiro Lafaiete. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, que tem como

finalidade precípua produzir e executar serviços de radiodifusão, com fins educativos,

culturais e artísticos.

Com esse propósito, realiza programas sociais de interesse da comunidade

carente, especialmente idosos, crianças, grupos de mães e portadores de deficiência;

mantém atividades de assessoramento e consultoria técnico-administrativa para

entidades culturais e filantrópicas, especialmente voltadas à implantação de serviços

comunitários informativos; promove campanhas de cunho social e beneficente;

administra entidades como centros de cultura e de lazer, museus, bibliotecas,

voltadas à expansão da cultura, artes e educação; mantém creche, cursos e escolas

de formação profissional; incentiva a preservação do folclore e das tradições

populares da região; e apoia pesquisas e projetos em todas as áreas do

conhecimento e da cultura.

Pelas razões expostas, consideramos oportuna a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.433/2009, em turno
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único.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2009.

Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Apoio ao Produtor e Artesão – Art Cap –, com sede no

Município de Sete Lagoas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.452/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Apoio ao Produtor e Artesão, com sede no Município de Sete Lagoas, que tem como

objetivo a promoção dos interesses dos artesãos, do agricultor familiar rural e urbano

e dos produtores caseiros.

Na consecução de seu propósito, oferece assessoria nas áreas técnica, gerencial,

mercadológica e tributária; promove a comercialização dos produtos artesanais no

mercado interno e externo; proporciona a seus associados atividades nas áreas da

educação, da cultura, do esporte e do lazer; orienta sobre a preservação do meio

ambiente; mantém serviços de assistência médica e odontológica; firma convênios

com entidades públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.452/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2009.

Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.519/2009
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Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Magalhães, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itabira –

Consep Central –, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

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

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.519/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública de Itabira, que tem como finalidade colaborar com

as questões que envolvem segurança pública e melhoria da qualidade de vida dos

habitantes do Município.

Dessa maneira, constitui-se em um canal de comunicação entre as autoridades

policiais, os órgãos dos sistemas de defesa social e a comunidade, visando colaborar

para que as instituições públicas operem em função do interesse do cidadão. Além

disso, incentiva o espírito cívico e comunitário e promove a solução dos problemas

ambientais e sociais que tenham implicações policiais.

Esclareça-se que a referida Emenda nº 1 tem por finalidade retificar o nome da

entidade, de acordo com o constante no art. 1º do seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.519/2009,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2009.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.132/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em epígrafe institui

a Campanha de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal no Estado.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo n°1, que apresentou. Em seguida, foi o  projeto encaminhado à Comissão

de Saúde, que, em sua análise do mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma

do mesmo Substitutivo n°1.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento pretende prevenir, por meio da instituição da

Campanha de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal no Estado, os malefícios

causados ao feto devido ao consumo de álcool pela gestante.

Segundo o autor, a proposição objetiva informar às gestantes sobre os riscos da

ingestão de álcool durante a gestação, pois, apesar dos prejuízos ao feto serem

significativos, não existe divulgação do assunto.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do Substitutivo nº 1,

substituindo a instituição de campanha, competência do Poder Executivo, pela

instituição do Dia Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, competência do

Poder Legislativo.

A Comissão de Saúde corroborou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça,

destacando que a síndrome se caracteriza por alterações permanentes e irreversíveis

durante todo o desenvolvimento da criança.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, escopo desta Comissão, a aprovação

do projeto em sua forma original geraria gastos para o poder público, ao determinar a

distribuição de material gráfico e realização de propaganda na mídia televisiva e

escrita. Por sua vez, o Substitutivo n°1, ao criar o Dia Estadual da Síndrome Alcoólica

Fetal, resolve este problema, pois não cria gastos diretos para o Poder Executivo.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, em 1° turno,  do Projeto de Lei n°
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3.132/2009, na forma do Substitutivo n°1, apresenta do pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 742/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 742/2007, de autoria do Deputad o Carlin Moura, que institui o

Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia

no Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2º turno, com as

Emendas nºs 1, 2 e 3 ao vencido no 1º turno, exceto a supressão do inciso XII do art.

1º, a que se refere a Emenda nº 2.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 742/2007

Estabelece diretrizes para a política de assistência aos portadores de epilepsia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A política de assistência aos portadores de epilepsia será implementada

em conformidade com as seguintes diretrizes:

I – atendimento clínico especializado em unidades do sistema público de saúde em

todo o Estado;

II – fornecimento ininterrupto da medicação necessária ao tratamento;

III – prioridade ao portador de epilepsia em uso de medicamentos, quando da coleta

de sangue para exame nos postos de saúde;

IV – direito a acompanhante na enfermaria, em tempo integral, para os pacientes

epilépticos submetidos a tratamento cirúrgico;

V – acompanhamento especializado para a gestante com epilepsia, durante o pré-

natal, o parto e o período de recuperação, inclusive em caso de aborto;
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VI – desenvolvimento de sistema de informação e acompanhamento dos portadores

de epilepsia, com a organização de cadastro próprio e específico, garantido o sigilo

médico;

VII – organização de seminários, cursos e treinamentos voltados para a capacitação

dos profissionais da saúde, em especial neonatologistas, pediatras, obstetras, clínicos

gerais, ginecologistas, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, auxiliares e técnicos de

enfermagem;

VIII – formação de educadores e funcionários da área da educação, visando a

torná-los aptos a orientar e educar as pessoas com epilepsia e toda a coletividade,

nas unidades escolares, para que conheçam e identifiquem os sintomas de crises

epilépticas e estejam capacitados para prestar os atendimentos emergenciais;

IX – promoção de ações educativas sobre a patologia, de caráter eventual ou

permanentes, que compreendam:

a) instituição da Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Epilepsia, a

ser realizada anualmente, na segunda semana do mês de setembro, com o objetivo

de esclarecer a sociedade, em especial as famílias dos enfermos, sobre a patologia;

b) realização de campanhas e palestras com profissionais da área de saúde, em

escolas, repartições públicas e centros de saúde, em especial na semana a que se

refere a alínea “a” deste inciso;

c) realização de campanhas educativas de massa que incluam esclarecimentos

sobre a possibilidade de a cisticercose provocar a epilepsia e sobre os meios de

evitar a contaminação pela tênia;

d) elaboração de cadernos técnicos para os profissionais da rede pública de saúde

e da educação;

e) elaboração de cartilhas explicativas e folhetos para conhecimento da população,

em especial para os corpos docente e discente da rede pública;

X – divulgação constante da política de que trata esta lei e dos endereços dos

locais atendimento, nas unidades de saúde do Estado e nos meios de comunicação

de ampla difusão e circulação.

XI - cadastramento, com o fim de garantir passe livre no transporte coletivo aos

portadores de epilepsia e a um acompanhante, quando necessário, para consultas
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médicas, psicológicas e encontros promovidos por associações de epilepsia.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 898/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 898/2007, de autoria do Deputad o Délio Malheiros, que dispõe

sobre a comercialização de lanches e bebidas em escolas no Estado de Minas

Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do Subst itutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 898/2007

Acrescenta dispositivo à Lei n° 15.072, de 5 de abr il de 2004, que dispõe sobre a

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

sistema estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica acrescentado à Lei n° 15.072, de 5 d e abril de 2004, o seguinte art.

3°-A:

“Art. 3°-A – Os lanches e as bebidas fornecidos e c omercializados nas escolas das

redes pública e privada do Estado serão preparados conforme padrões de qualidade

nutricional compatíveis com a promoção da saúde dos alunos e a prevenção da

obesidade infantil.

§ 1° – São vedados, nos estabelecimentos a que se r efere o “caput” deste artigo, o

fornecimento e a comercialização de produtos e preparações com altos teores de

calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, ou com poucos

nutrientes, nos termos de regulamento.

§ 2° – O descumprimento do disposto neste artigo su jeitará o infrator às

penalidades previstas na legislação sanitária.”.
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Art. 2° – A alteração efetivada por esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a

data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 954/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 954/2007, de autoria do Deputad o Vanderlei Jangrossi, que

institui a Semana de Conscientização sobre a Fauna no âmbito do Estado, foi

aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 954/2007

Institui a Semana de Conscientização sobre a Preservação da Fauna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituída a Semana de Conscientizaç ão sobre a Preservação da

Fauna, a ser realizada, anualmente, na primeira semana do mês de outubro.

Art. 2° – Na semana de que trata esta lei, o Estado  promoverá eventos

institucionais nas escolas públicas estaduais, com o fim de conscientizar as

comunidades mineiras sobre a necessidade de preservação da fauna, alertando

contra o tráfico de animais silvestres e contra a devastação de florestas.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 972/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 972/2007, de autoria dos Deputa dos Fahim Sawan e Eros

Biondini, que institui procedimentos para a identificação do recém-nascido e de sua

mãe nos hospitais e nas maternidades do Estado, foi aprovado no 2° turno, com a
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Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 972/2007

Dispõe sobre a identificação e a segurança do recém-nascido nos hospitais e nas

maternidades estabelecidos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os hospitais e as maternidades estabeleci dos no Estado adotarão os

procedimentos necessários para a identificação do recém-nascido e de sua mãe.

Parágrafo único – Havendo falha no procedimento de identificação e dúvida sobre a

filiação, será realizado exame de DNA nas pessoas envolvidas.

Art. 2° – Os hospitais e as maternidades a que se r efere o art. 1° controlarão

rigorosamente o fluxo de pessoas e de funcionários em suas dependências e

informarão os pais do recém-nascido e seus acompanhantes sobre as normas

internas e os procedimentos de segurança.

Art. 3° – Os hospitais e as maternidades a que se r efere o art. 1° terão o prazo de

dois anos, contados da data da publicação desta lei, para adotar os procedimentos

nela previstos.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.976 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.976/2007, de autoria do Deput ado Padre João, que dispõe

sobre a Política Estadual de Incentivo à Formação de Banco Comunitário de

Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas e dá outras providências, foi

aprovado em 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.976/2007

Dispõe sobre a política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de

sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A política estadual de incentivo à formaç ão de bancos comunitários de

sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulos será executada como parte da

política estadual de desenvolvimento agrícola, instituída pela Lei n° 11.405, de 28 de

janeiro de 1994, em consonância com a política ambiental e a legislação federal

pertinente, com vistas ao desenvolvimento sustentável e à preservação da

agrobiodiversidade.

Parágrafo único – Para efeito desta lei, considera-se:

I – cultivar local, tradicional ou crioulo a variedade desenvolvida, adaptada ou

produzida, em condições “in situ”, por agricultor familiar, assentado pela reforma

agrária, quilombola ou indígena, que apresente características fenotípicas bem

determinadas e reconhecidas pela respectiva comunidade e não se caracterize como

substancialmente semelhante aos cultivares comerciais;

II – banco comunitário de sementes a coleção de germoplasmas de cultivares

locais, tradicionais ou crioulos, mantida e administrada localmente por agricultores

familiares responsáveis pela multiplicação de sementes ou mudas para distribuição,

troca ou comercialização entre si.

Art. 2° – São objetivos gerais da política estadual  de incentivo à formação de

bancos comunitários de sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulos:

I – estimular o resgate e a conservação de espécies, variedades e cultivares

produzidos em unidade familiar ou tradicional;

II – estimular a proteção dos recursos genéticos locais, importantes para a

sustentabilidade dos agroecossistemas;

III – proteger a biodiversidade agrícola e promover a manutenção de valores
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culturais e a preservação de patrimônios naturais;

IV – estimular a organização comunitária, a capacitação para gerenciamento dos

bancos de sementes e a proteção dos conhecimentos tradicionais.

Art. 3° – São instrumentos da política de que trata  esta lei:

I – o crédito rural;

II – o incentivo fiscal e tributário;

III – a pesquisa agropecuária e tecnológica;

IV – a extensão rural e a assistência técnica.

Art. 4° – Na implementação da política estadual de incentivo à formação de bancos

comunitários de sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulos, cabe ao poder

público:

I – realizar parcerias com entidades que tenham experiência na gestão de banco

comunitário de sementes e nos biomas e ecossistemas do Estado para a capacitação

de agricultores beneficiários da política de que trata esta lei;

II – estimular a participação e a organização de comunidades rurais nas ações

relativas à política de que trata esta lei;

III – apoiar processos de diagnóstico participativo relacionados à sensibilização e ao

resgate da agrobiodiversidade nas propriedades familiares rurais;

IV – acompanhar a execução da política de que trata esta lei;

V – apoiar a elaboração de projetos, a instalação e o funcionamento de bancos de

sementes locais, tradicionais ou crioulas;

VI – desenvolver sistema de reposição das sementes e estimular o uso de

variedades locais, tradicionais ou crioulas;

VII – implantar cadastro de bancos comunitários de sementes no Estado;

VIII – realizar, em parceria com os Municípios e entidades civis, eventos destinados

à troca de experiências e ao intercâmbio de germoplasmas;

IX – identificar demandas de cada banco comunitário de sementes;

X – identificar e selecionar imóveis públicos e privados aptos à instalação de banco

comunitário de sementes.

Art. 5° – A política de que trata esta lei será des envolvida com a participação dos

órgãos do sistema estadual de agricultura e de entidades da sociedade civil que lidam
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com sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulos.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.396 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.396/2008, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira os imóveis que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.396/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira os imóveis que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Delfim Moreira

os imóveis a seguir discriminados, situados nesse Município e registrados no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá:

I – terreno com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no Bairro

Ponte de Zinco, registrado sob o n° 9.901, a fls. 1 75 do Livro 3-G;

II – terreno com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no Bairro

Bicas de Cima, registrado sob o n° 10.317, a fls. 2 47 do Livro 3-G;

III – terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no lugar

denominado Salto, registrado sob o n° 18.290, a fls . 86 do Livro 3-M.

Parágrafo único – Os imóveis a que se refere o “caput” destinam-se a abrigar

projetos sociais.

Art. 2° – Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do Estado se,

decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de



____________________________________________________________________________
558

doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.435 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.435/2008, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública a Associação de Cultura Ítalo-Brasileira do Estado de Minas

Gerais – Acibra-MG –, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em

turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.435/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Cultura Ítalo-Brasileira do Estado de

Minas Gerais – Acibra-MG –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Cultura Ítalo-Brasileira

do Estado de Minas Gerais – Acibra-MG –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.438 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.438/2008, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coronel Fabriciano o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.438/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coronel Fabriciano 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 Coronel

Fabriciano imóvel com área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados), e suas

benfeitorias, situado na Rua Boa Vista, Centro, naquele Município, registrado sob o n°

2.573, a fls. 75 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Coronel Fabriciano.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de

unidade escolar.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.549 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.549/2008, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que dispõe

sobre medidas preventivas cautelares em favor de educadores e alunos da rede de

ensino fundamental e médio do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, na

forma do vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.549/2008

Determina a participação dos colegiados escolares dos estabelecimentos de ensino

da rede pública estadual na situação que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A direção do estabelecimento de ensino da  rede pública estadual

consultará previamente o colegiado escolar quanto à adoção de medida

administrativa ou disciplinar em caso de violência física ou moral envolvendo

profissionais de educação e estudantes, no âmbito da escola.

Parágrafo único – O Conselho Tutelar será ouvido se necessária a aplicação de

medida de proteção à criança e ao adolescente, nos termos da Lei Federal n° 8.069,

de 13 de julho de 1990.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.771 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.771/2008, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, o art. 7° da  Lei Delegada n° 125, de 25 de

janeiro de 2007, e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas

n°s 1 a 4, 8, 9 e 16 a 19 e as Subemendas n° 1 às E mendas n°s 10, 12 e 14 ao

vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.771/2008

Altera a Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, que  dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, e o art. 7° da Lei Delegada n° 125,

de 25 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria
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de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 7° da Lei n° 14.309, de 19 de junh o de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7° – Considera-se órgão competente para as aç ões previstas nesta lei o

Instituto Estadual de Florestas – IEF –, ressalvados os casos de necessidade de

licenciamento ambiental pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – e o

disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único – A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

– Seapa – é responsável pela formulação, pela implementação e pela execução das

políticas públicas de florestas plantadas com finalidade econômica, respeitada a

competência dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos – Sisema –, e pelas ações de estímulo e

desenvolvimento do mercado de produtos florestais cultivados, em consonância com

a Lei n° 11.405, de 28 de janeiro de 1994, e com a Lei Delegada n° 114, de 25 de

janeiro de 2007, cabendo-lhe em especial:

I – a articulação institucional entre órgãos das esferas federal, estadual e municipal;

II – o apoio ao produtor rural para:

a) a regularização de documentação;

b) a elaboração de projetos técnicos para fins de financiamento;

c) a captação de investimentos e a identificação de fontes de recursos adequados à

atividade de produção florestal;

III – o estímulo:

a) ao associativismo e ao cooperativismo de produtores rurais;

b) à apresentação de projetos de aproveitamento de créditos de carbono nos

segmentos da cadeia produtiva florestal;

c) à formação de uma base florestal, para o atendimento da demanda por matéria-

prima;

d) à reforma de plantios florestais exauridos e ao reflorestamento de áreas agrícolas

subutilizadas ou de solos degradados;
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e) ao uso industrial, comercial, doméstico e social de matéria-prima florestal

cultivada e seus derivados;

f) à substituição do consumo de produtos extraídos de florestas nativas pelo de

matéria-prima oriunda de floresta plantada;

g) a programas de educação ambiental e de turismo ecológico, no âmbito da cadeia

produtiva florestal;

h) à inclusão de produtores rurais independentes no mercado de matéria-prima

florestal;

i) à diversificação do uso da plantação florestal;

j) à diversificação da oferta de produtos florestais e seus derivados;

k) ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais de base florestal;

l) à integração entre agricultura, pecuária e silvicultura;

IV – a avaliação sistemática do desempenho econômico de todos os segmentos da

cadeia produtiva florestal no Estado.”.

Art. 2° – O art. 11 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 11 – Nas áreas de preservação permanente, será respeitada a ocupação

antrópica consolidada, vedada a expansão da área ocupada e atendidas as

recomendações técnicas do poder público para a adoção de medidas mitigadoras e

de recuperação de áreas degradadas.

§ 1° – Para fins do disposto neste artigo, consider a-se ocupação antrópica

consolidada o uso alternativo do solo em área de preservação permanente

estabelecido até 19 de junho de 2002, por meio de ocupação da área, de forma

efetiva e ininterrupta, com edificações, benfeitorias e atividades agrossilvipastoris,

admitida neste último caso a adoção do regime de pousio.

§ 2° – Considera-se pousio a prática de interrupção  de atividades agrícolas,

pecuárias ou silviculturais por até cinco anos, para possibilitar a recuperação da

capacidade de uso ou da estrutura física do solo, o que será comprovado por laudo

técnico de profissional habilitado acompanhado da anotação de responsabilidade

técnica.

§ 3° – Nas áreas de ocupação consolidada com cultur as agrícolas anuais e
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perenes, incluídas as pastagens, serão adotadas práticas de conservação do solo e

da água.

§ 4° – A comprovação da ocupação consolidada será r ealizada por meio de laudo

técnico emitido pelo IEF, pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de

Minas Gerais – Emater-MG – ou por profissional habilitado, neste caso acompanhado

da anotação de responsabilidade técnica.

§ 5° – Nas áreas de preservação permanente prevista s nos incisos II, III, IV e XI do

art. 10 desta lei, as áreas de ocupação consolidada com culturas agrícolas anuais e

perenes serão convertidas progressivamente em vegetação nativa, de forma

compatível com o uso consolidado e com sua importância para a manutenção da

renda familiar, mediante condução da regeneração natural ou plantio, admitida a

implantação de sistemas agroflorestais que mantenham a finalidade ambiental da

área.

§ 6° – No caso de vereda ocupada por agricultura fa miliar, o manejo previsto no §

5º deste artigo será feito com a observância das seguintes condições:

I – manutenção da função de corredor ecológico e de refúgio úmido exercida pela

vereda no bioma cerrado e nos ecossistemas associados;

II – proibição do uso do fogo e da criação de gado, admitido o acesso para a

dessedentação de animais.

§ 7° – Até que as áreas de que trata o § 5° deste a rtigo sejam integralmente

convertidas em vegetação nativa, a aplicação de defensivos agrícolas será restrita às

situações previstas em regulamento.

§ 8° – Nas encostas e nos topos de morros caracteri zados como de preservação

permanente, a ocupação consolidada com culturas agrícolas anuais ou pastagens

será substituída, progressivamente, pelo cultivo de espécies arbustivas ou arbóreas,

inclusive exóticas, que assegure a proteção das áreas de recarga hídrica, sendo

permitida a implantação de sistemas agroflorestais, admitidos os que incluam a

integração entre pastagem e floresta.

§ 9° – Nas áreas de ocupação consolidada, a implant ação e a continuidade de

empreendimentos florestais ficam condicionadas ao uso de técnicas de baixo impacto

e à adoção de técnicas de manejo que protejam o solo contra processos erosivos.
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§ 10 – Para a aplicação das medidas previstas nos §§ 5° e 8° deste artigo, o órgão

ambiental competente observará a sustentabilidade das atividades agrícolas

desenvolvidas na propriedade ou posse e a capacidade de investimento do

proprietário ou posseiro rural.”.

Art. 3° – Fica acrescentado à Lei n° 14.309, de 200 2, o seguinte art. 11-A:

“Art. 11-A – Nas áreas de preservação permanente localizadas em área urbana

com plano diretor ou projeto de expansão aprovados pelo Município, será respeitada

a ocupação consolidada, atendidas as recomendações técnicas do poder público.

Parágrafo único – Para fins do disposto no “caput”, considera-se ocupação

antrópica consolidada o uso alternativo do solo em área de preservação permanente

estabelecido até 19 de junho de 2002, por meio de ocupação da área com

edificações, benfeitorias ou parcelamento do solo.”.

Art. 4° – Fica acrescentada ao inciso II do § 3° do  art. 13 da Lei nº 14.309, de 2002,

a seguinte alínea “d”:

“Art. 13 – (...)

§ 3° – (...)

II – (...)

d) os projetos de assentamentos de reforma agrária, desenvolvimento agrário e

colonização devidamente regularizados.”.

Art. 5° – O art. 14 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar acrescido do seguinte

§ 5°:

“Art. 14 – (...)

§ 5° – O disposto neste artigo não se aplica às áre as de empreendimentos

industriais, em especial os destinados à geração, à transmissão e à distribuição de

energia elétrica e aos reservatórios de água que tenham entre seus usos o

abastecimento público, explorados mediante concessão ou autorização do poder

público.”.

Art. 6° – Os incisos I e II e o parágrafo único do art. 15 da Lei n° 14.309, de 2002,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15 – (...)

I – 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade rural com área igual ou inferior a
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50ha (cinquenta hectares), quando localizada no Polígono das Secas, e igual ou

inferior a 30ha (trinta hectares), nas demais regiões do Estado;

II – 50% (cinquenta por cento) da propriedade rural com área superior às previstas

no inciso I.

Parágrafo único – Nas propriedades a que se refere o inciso I do “caput”, após a

demarcação e a averbação da reserva legal, as áreas remanescentes poderão ser

utilizadas, em conformidade com a legislação.”.

Art. 7° – Fica acrescentado à Lei n° 14.309, de 200 2, o seguinte art. 15-A:

“Art. 15-A – Na propriedade rural com área igual ou inferior a 50ha (cinquenta

hectares), localizada no Polígono das Secas, e com área igual ou inferior a 30ha

(trinta hectares), localizada nas demais regiões do Estado, a critério do órgão

competente, poderão ser computados como reserva legal, além da cobertura vegetal

nativa, os maciços arbóreos frutíferos, ornamentais ou industriais mistos ou as áreas

ocupadas por sistemas agroflorestais.”.

Art. 8° – O art. 17 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar acrescido dos

seguintes §§ 5°, 6° e 7°:

“Art. 17 – (...)

§ 5° – Para fins do disposto no inciso IV do “caput ”, considera-se microbacia

hidrográfica a área que se projeta sobre terra drenada por cursos d’água de terceira e

quarta ordens ou por curso d’água de qualquer ordem com área drenada inferior a

1.000km² (mil quilômetros quadrados).

§ 6° – Os cursos d’água superficiais são classifica dos em quatro ordens, sendo:

I – de primeira ordem aqueles cujas águas sejam de domínio da União e drenem

áreas iguais ou superiores a 1.000km² (mil quilômetros quadrados);

II – de segunda ordem aqueles que contribuam para os cursos d’água de primeira

ordem e aqueles cujas águas sejam de domínio da União e drenem área inferior a

1.000km² (mil quilômetros quadrados);

III – de terceira ordem aqueles que contribuam para os cursos d’água de segunda

ordem;

IV – de quarta ordem aqueles que contribuam para os cursos d’água de terceira

ordem, assim considerados desde as nascentes até a confluência.



____________________________________________________________________________
566

§ 7° – Na impossibilidade de compensação da reserva  legal dentro da mesma

microbacia hidrográfica, nos termos do inciso IV do “caput”, o órgão ambiental

estadual competente aplicará o critério de maior proximidade possível entre a

propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para compensação,

desde que esta esteja localizada na mesma bacia hidrográfica e no território do

Estado e seja equivalente àquela em importância ecológica e extensão e pertencente

ao mesmo ecossistema, atendido, quando houver, o plano de bacia hidrográfica.”.

Art. 9° – Fica acrescentado à Lei n° 14.309, de 200 2, o seguinte art. 17-A:

“Art. 17-A – No procedimento de recomposição de reserva legal estabelecido no

inciso I do “caput” do art. 17 desta lei em propriedade ou posse rural com área de até

30ha (trinta hectares) ou, quando localizada no Polígono das Secas, com área de até

50ha (cinquenta hectares), poderá ser utilizada como pioneira espécie florestal de

interesse econômico, inclusive exótica, desde que a taxa de ocupação do solo por

essa espécie seja de no máximo 50% (cinquenta por cento) da área a ser

recomposta, em plantio não concentrado e realizado em consórcio com espécies

nativas, e que a exploração comercial da espécie florestal de interesse econômico

seja conduzida sob manejo de baixo impacto e limitada a um ciclo de produção.

Parágrafo único – No caso de propriedade ou posse rural com área superior aos

limites estabelecidos no “caput” deste artigo, a taxa de ocupação do solo com

espécies florestais de interesse econômico fica limitada a 40% (quarenta por cento)

da área a ser recomposta.”.

Art. 10 – O art. 20 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 20 – É livre a construção de pequenas barragens de retenção de águas

pluviais para controle de erosão, melhoria da infiltração das águas no solo e

dessedentação de animais, em áreas de pastagem e, mediante autorização do IEF,

em área de reserva legal, hipótese em que o órgão deverá se manifestar no prazo de

trinta dias.

Parágrafo único – Esgotado o prazo a que se refere o “caput” deste artigo sem

manifestação do IEF, incumbe ao Diretor-Geral do órgão deliberar sobre a

autorização, no prazo de trinta dias.”.
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Art. 11 – Fica acrescentado à Lei n° 14.309, de 200 2, o seguinte art. 27-A:

“Art. 27-A – O Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – definirá as áreas

de importância biológica especial e as de importância biológica extrema, prioritárias

para a criação de unidades de conservação e para a conservação da biodiversidade,

de forma integrada e coerente com o zoneamento ecológico-econômico do Estado.

§ 1° – Nas áreas consideradas prioritárias para a c onservação da biodiversidade,

somente será permitida supressão de vegetação nativa para implantação de projetos

ou atividades considerados de interesse social ou de utilidade pública, mediante

estudos ambientais, vedada a supressão de formações primárias.

§ 2° – Cabe ao IEF, com o apoio do Instituto de Ter ras do Estado de Minas Gerais –

Iter –, a identificação dos espaços territoriais a serem protegidos conforme as

categorias de unidades de conservação definidas nesta lei.”.

Art. 12 – O § 2° do art. 41 da Lei n° 14.309, de 20 02, passa a vigorar com a

redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 3° e 4°:

“Art. 41 – (...)

§ 2° – Nas áreas do bioma cerrado, poderá ser adota do, mediante aprovação do

órgão competente, o regime de manejo florestal em sistema de exploração em faixas

ou por talhadia em talhões alternados, observada a capacidade de regeneração da

fisionomia vegetal manejada.

§ 3° – A adoção do regime de manejo florestal a que  se refere o § 2° não

caracteriza uso alternativo do solo.

§ 4° – O regime de manejo florestal previsto no § 2 ° não se aplica às áreas a que se

refere o art. 27-A desta lei nem àquelas consideradas vulneráveis pelo zoneamento

ecológico-econômico do Estado.”.

Art. 13 – O art. 42 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 42 – Nas plantações florestais, são livres e isentas de licenciamento as

atividades de colheita e comercialização de produtos florestais, observadas as

seguintes condições:

I – o transporte de produtos florestais “in natura”, oriundos de florestas plantadas,

será acobertado por nota fiscal, que disporá de campo para informação sobre a
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geração de Taxa Florestal;

II – a atividade de transformação, em carvão vegetal, de produtos florestais

oriundos de florestas plantadas poderá ser realizada mediante:

a) comunicação prévia, ao órgão competente, da volumetria da matéria-prima

florestal a ser transformada, da localização da floresta plantada que lhe deu origem e

da praça de carbonização;

b) acobertamento do transporte do carvão produzido por nota fiscal específica.

§ 1° – Quando a floresta plantada estiver sob gestã o de empresa consumidora de

carvão vegetal, a comunicação prévia a que se refere a alínea “a” do inciso II do

“caput” será apresentada juntamente com a respectiva anotação de responsabilidade

técnica, conforme dispuser o regulamento.

§ 2° – Independem de aprovação os levantamentos de volumetria a que se refere a

alínea “a” do inciso II do “caput” que respeitem os parâmetros técnicos regionais

adotados pelo órgão competente.”.

Art. 14 – O art. 43 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar acrescido dos

seguintes §§ 3° a 8°:

“Art. 43 – (...)

§ 3° – Todo produto ou subproduto da flora transfor mado em carvão vegetal poderá

ter, na forma de regulamento, seu transporte rastreado, inclusive por meio de sistema

de monitoramento eletrônico via satélite, com informações quanto à localização

geográfica do carregamento e do descarregamento do produto e com suporte técnico

à fiscalização do órgão competente.

§ 4° – O monitoramento eletrônico a que se refere o  § 3° poderá ser realizado por

meio de execução indireta, em quaisquer das modalidades previstas na legislação

vigente, adotando-se, preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas

interessadas ou a concessão.

§ 5° – Os dados fornecidos pelo sistema de rastream ento serão utilizados para a

apuração e a penalização administrativa da pessoa física ou jurídica responsável pela

prática de infração à legislação de proteção ambiental.

§ 6° – Fica facultada ao órgão responsável pelo mon itoramento eletrônico a adoção

de regime especial para empresa consumidora ou para seu fornecedor, condicionada
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ao atendimento das normas específicas definidas em regulamento.

§ 7° – A responsabilidade pela infração ambiental a  que se refere o § 5°, de

natureza administrativa, não se confunde com a responsabilidade pelo dano

ambiental.

§ 8° – O custo do monitoramento eletrônico via saté lite para rastreamento de

subproduto da flora transformado em carvão vegetal irá compor, a partir de sua

instalação, a base de cálculo da Taxa Florestal, devendo sua alíquota ser compatível

com a implementação desse instrumento de controle.”.

Art. 15 – O art. 44 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 44 – (...)

Parágrafo único – O disposto no “caput” não se aplica a carvão vegetal.”.

Art. 16 – O art. 45 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 45 – Ficam obrigadas ao registro e à renovação anual do cadastro no órgão

ambiental competente:

I – a pessoa física ou jurídica que explore, utilize, transforme, industrialize,

comercialize ou consuma, no Estado, sob qualquer forma, produto ou subproduto da

flora nativa ou plantada;

II – a pessoa física ou jurídica que transporte carvão vegetal no território do Estado,

ainda que o produto seja originário de outra unidade da Federação.

§ 1° – O órgão ambiental competente manterá sistema  informatizado de acesso ao

registro e ao cadastro de que trata este artigo, por meio da internet.

§ 2° – Ficam isentos do registro de que trata este artigo:

I – a pessoa física que utilize produto ou subproduto da flora para uso doméstico ou

trabalho artesanal, salvo quando se tratar de espécie ameaçada de extinção,

inclusive em âmbito local;

II – aquele que tenha por atividade a apicultura;

III – a empresa de comércio varejista e a microempresa que utilizem produto ou

subproduto da flora já processado química ou mecanicamente, nos limites

estabelecidos pelo poder público;
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IV – o produtor rural que produza, em caráter eventual, carvão vegetal a partir do

aproveitamento de material lenhoso oriundo de uso alternativo do solo com

autorização concedida por prazo não superior a cento e oitenta dias.”.

Art. 17 – O art. 47 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 47 – A pessoa física ou jurídica que, no território do Estado, industrialize,

comercialize, beneficie, utilize ou consuma produto ou subproduto da flora em volume

anual igual ou superior a 8.000m³ (oito mil metros cúbicos) de madeira, 12.000st

(doze mil estéreos) de lenha ou 4.000mdc (quatro mil metros de carvão) poderá

consumir produto ou subproduto de formação nativa de Minas Gerais oriundos de uso

alternativo do solo autorizado pelos órgãos ambientais do Estado, nos seguintes

percentuais de seu consumo anual total:

I – de 2009 a 2013, até 15% (quinze por cento);

II – de 2014 a 2017, até 10% (dez por cento);

III – a partir de 2018, até 5% (cinco por cento).

§ 1° – As pessoas físicas ou jurídicas a que se ref ere o “caput” deste artigo ficam

obrigadas à reposição de estoque de madeira de florestas nativas ou de florestas

plantadas vinculadas à reposição florestal, podendo optar, nos termos do § 2° deste

artigo, pelos seguintes mecanismos:

I – recolhimento à Conta de Recursos Especiais a Aplicar;

II – formação de florestas próprias ou fomentadas, respeitadas as áreas de

preservação permanente e de reserva legal, nos termos desta lei;

III – participação em associações de reflorestadores ou outros sistemas, de acordo

com as normas fixadas pelo órgão competente;

IV – participação onerosa, em valor não inferior ao do recolhimento a que se refere

o inciso I deste parágrafo, em projeto previamente aprovado e credenciado pelo

órgão competente, conforme regulamento, para receber recursos da reposição

florestal, que tenha por objeto:

a) programa socioambiental, com foco na proteção e na recuperação da

biodiversidade;

b) pesquisa científica na área de recuperação ou restauração de ambientes
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naturais;

c) recomposição florestal, regeneração conduzida ou plantio de espécies nativas;

d) implantação de unidades de conservação;

e) aprimoramento técnico de servidor de órgão ambiental do Estado.

§ 2° – A reposição florestal a que se refere o § 1°  será calculada com base no

percentual de consumo ou utilização de produto ou subproduto de formação nativa

em relação ao consumo ou à utilização total de produto ou subproduto da flora por

pessoa física ou jurídica, da seguinte forma:

I – até 5% (cinco por cento), reposição em volume equivalente ao do consumo;

II – de 5,1% (cinco vírgula um por cento) a 12% (doze por cento), reposição em

volume equivalente ao dobro do consumo, limitada às opções dos incisos I, III ou IV

do § 1°;

III – de 12,1% (doze vírgula um por cento) a 15% (quinze por cento), reposição em

volume equivalente ao triplo do consumo, limitada às opções dos incisos I ou IV do §

1°.

§ 3° – O crédito de reposição florestal será contad o em dobro quando aplicado o

disposto nos incisos II ou III do § 1°, desde que o  plantio seja realizado com espécies

nativas para a recomposição de reserva legal ou para implantação de área de

servidão florestal.

§ 4° – Os produtos e subprodutos da flora, de orige m nativa, oriundos de outros

Estados da Federação, relacionados na Comprovação Anual de Suprimento – CAS –,

deverão estar acobertados pelos documentos de controle de origem, sob pena de

aplicação das sanções previstas no art. 54 desta lei.

§ 5° – O disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo não s e aplica à pessoa física ou

jurídica que utilize:

I – lenha para consumo doméstico, em sua propriedade;

II – madeira serrada ou aparelhada, produto acabado para uso final ou outros,

desde que sejam cumpridas as obrigações estabelecidas nesta lei e que a reposição

florestal tenha sido efetivada pelos respectivos fornecedores.

§ 6° – A pessoa física ou jurídica cujo consumo de produto ou subproduto florestal

originado de formações nativas do Estado, devidamente verificado pelo órgão
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competente, ultrapassar os percentuais estabelecidos no “caput” deste artigo, além

de sujeitar-se às obrigações e às sanções previstas nesta lei, na Lei n° 15.972, de 12

de janeiro 2006, e na legislação correlata, terá o consumo excedente, quantificado em

metros cúbicos, estéreos ou metros de carvão, conforme a unidade de medida

original, inscrito como débito em conta corrente, a ser quitado no prazo máximo de

dois anos subsequentes ao da constatação da infração, vedada a concessão de

novas guias para o transporte desse tipo de matéria-prima até a quitação total do

débito, mesmo que tal limitação importe redução da produção final da empresa.

§ 7° – A quitação do débito a que se refere o § 6° se dará por meio de crédito a ser

calculado segundo a fórmula Crédito = (CT x %C) – CRn, sendo:

I – CT o consumo total de produtos e subprodutos da flora no período de prestação

de contas;

II – %C a porcentagem do consumo autorizado de produtos e subprodutos de

formação nativa do Estado, nos termos do “caput” deste artigo;

III – CRn o consumo de produtos e subprodutos de formação nativa, no período de

prestação de contas.

§ 8° – A pessoa física ou jurídica com débito inscr ito em conta corrente, nos

termos do § 6°, prestará conta, trimestralmente, do  consumo de produtos e

subprodutos da flora.

§ 9° – A pessoa física ou jurídica com débito inscr ito em conta corrente, nos

termos do § 6°, que, em vista de eventuais reduções  de produção, da paralisação ou

do encerramento de atividades, não realizar a quitação total do débito no prazo

estabelecido poderá, a critério do órgão competente, utilizar-se do mecanismo de

compensação previsto no art. 52 desta lei.

§ 10 – O débito inscrito em conta corrente de pessoa jurídica, nos termos do § 6°,

impede a obtenção de baixa de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS do

Estado.

§ 11 – Fica sujeita à aplicação, isolada ou cumulativa, conforme o caso, das

sanções previstas nos incisos II, IV e V do “caput” do art. 54 desta lei a pessoa física

ou jurídica que não atender ao disposto neste artigo.”.

Art. 18 – Fica acrescentado à Lei n° 14.309, de 200 2, o seguinte art. 47-A:
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“Art. 47-A – A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 desta lei deverá

cumprir um cronograma anual de plantio de florestas, para que, no prazo máximo de

nove anos agrícolas contados do ano agrícola 2010-2011, promova o suprimento de

suas demandas com florestas de produção na proporção de 95% (noventa e cinco

por cento) de seu consumo total de matéria-prima florestal.

§ 1° – O cronograma de que trata o “caput” deste ar tigo deverá ser apresentado

para aprovação do órgão ambiental competente até 31 de março de 2010.

§ 2° – O cronograma de que trata o “caput” deste ar tigo poderá prever as seguintes

modalidades de florestas de produção:

I – preexistentes ou a plantar em terras próprias;

II – a plantar em terras arrendadas ou de terceiros;

III – plantadas por meio de fomento florestal, com contratos de vinculação de

fornecimento da matéria-prima produzida;

IV – plantadas por meio de programas de fomento florestal, sem vinculação de

fornecimento;

V – adquiridas de terceiros, de forma antecipada ou para consumo imediato,

mediante comunicação prévia ao órgão competente.

§ 3° – O cumprimento do cronograma de que trata o “ caput” deste artigo não

prejudica a aplicação do disposto no art. 47 desta lei, devendo a pessoa física ou

jurídica, em caso de não realização das expectativas de produção, suplementar seu

consumo por intermédio de fornecedor regularizado de produto ou subproduto da

flora ou adequar seu volume de produção ao volume de produto ou subproduto da

flora disponível.

§ 4° – Para os fins do § 3°, o órgão ambiental pode rá valer-se do disposto no art. 38

para credenciar e conveniar profissional ou entidade legalmente habilitados para

elaboração de projeto técnico de plantio a expensas do interessado.

§ 5° – O órgão ambiental competente a que se refere  o § 1° terá o prazo de cento e

oitenta dias contados do recebimento do cronograma de que trata este artigo para

deliberar sobre ele, podendo para tanto valer-se do disposto no art. 38.

§ 6° – Poderão fazer parte do cronograma anual de p lantio as ações de reposição

florestal estabelecidas nos incisos II e III do § 1° do art. 47, desde que se mantenham
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vinculadas à reposição florestal.

§ 7° – O não cumprimento do cronograma anual aprova do pelo órgão ambiental

competente implicará redução da produção, no ano imediatamente posterior e nos

anos subsequentes, proporcional à quantidade de matéria-prima florestal que deixará

de ser produzida, até a constatação do cumprimento das metas acordadas.

§ 8° – A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 que iniciar ou reiniciar

suas atividades ou ampliar sua capacidade produtiva a partir de 2009 sujeita-se de

imediato ao disposto no inciso III do “caput” do art. 47.

§ 9° – Para os fins do § 8° deste artigo, caracteri za reinício de atividades a

ocorrência cumulativa de:

I – religamento de equipamento que utilize matéria-prima florestal paralisado por

outros motivos que não a manutenção ou a reforma;

II – não comprovação de que tenha sido celebrado contrato de consumo por

demanda de energia elétrica junto à concessionária prestadora do serviço;

III – aquisição de carvão vegetal iniciada nos três meses anteriores ao religamento

a que se refere o inciso I.

§ 10 – Para o cálculo do consumo relativo à ampliação da capacidade produtiva

será computada a diferença entre a capacidade instalada anterior e a nova, em

conformidade com o licenciamento ambiental do empreendimento.

§ 11 – Como instrumento auxiliar ao cumprimento da obrigatoriedade prevista no

“caput”, o Poder Executivo promoverá e estimulará o uso do Mecanismo de

Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto e de outros sistemas de

comercialização de créditos de carbono, seja por meio do aumento de estoque ou da

substituição energética, com o objetivo de gerar incentivos econômicos adicionais

para o plantio de novas florestas.”.

Art. 19 – Fica acrescentado ao art. 50 da Lei n° 14 .309, de 2002, o seguinte § 2°,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°, c om a seguinte redação:

“Art. 50 – (...)

§ 1° – Os recursos arrecadados na conta a que se re fere o “caput” deste artigo

serão aplicados da seguinte forma:

I – 50% (cinquenta por cento) em programas de recomposição florestal, de
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regeneração conduzida ou de plantio de espécies nativas ou exóticas e em

programas socioambientais, projetos de pesquisa e implantação e manutenção de

unidades de conservação;

II – 50% (cinquenta por cento) em programas governamentais de reposição de

estoque de madeira destinados a produtores rurais e de aprimoramento técnico de

servidor de órgão ambiental do Estado.

§ 2° – Na aplicação dos recursos a que se refere o § 1°, será dada prioridade a

projetos que incluam a utilização de espécies nativas.”.

Art. 20 – O art. 52 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 52 – A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima florestal poderá,

a critério do órgão competente, optar pela compensação, mediante alienação ao

patrimônio público de área técnica e cientificamente considerada, nos termos de

relatório técnico aprovado pelo dirigente máximo do órgão, de relevante e excepcional

interesse ecológico, podendo ser deduzidos do valor do bem imóvel, calculado em

avaliação oficial, os débitos apurados por excesso de utilização de produtos e

subprodutos de formação nativa.”.

Art. 21 – O “caput” e o § 1° do art. 7° da Lei Dele gada n° 125, de 25 de janeiro de

2007, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o

seguinte § 3°:

“Art. 7° – Fica instituído o Sistema Estadual de Me io Ambiente e Recursos

Hídricos – Sisema –, com a finalidade de harmonizar as medidas emanadas do

Sistema Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei Federal n° 6.938, de 31 de

agosto de 1981, e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,

criado pela Lei Federal n° 9.433, de 8 de janeiro d e 1997, por meio da articulação

coordenada dos órgãos e das entidades que os integram.

§ 1° – Integram o Sisema:

I – a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –

Semad –;

II – o Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam –;

III – o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – Cerh –;
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IV – a Fundação Estadual de Meio Ambiente – Feam –;

V – o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam –;

VI – o Instituto Estadual de Florestas – IEF –;

VII – os núcleos de gestão ambiental das secretarias de Estado integrantes do

Copam;

VIII – a Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais;

IX – os comitês de bacias hidrográficas;

X – as agências de bacias hidrográficas.

(...)

§ 3° – O Sisema atuará em articulação com os órgãos  e as entidades dos poderes

estadual e municipais cujas competências se relacionem com a gestão do meio

ambiente e dos recursos hídricos.”.

Art. 22 – O art. 5° da Lei n° 17.727, de 13 de agos to de 2008, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso VII, passando seu inciso VII a vigorar como VIII:

“Art. 5° – (...)

VII – de 50% (cinquenta por cento) dos recursos arrecadados com a cobrança de

multa administrativa por infração à Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002;”.

Art. 23 – O Copam aprovará índice para aferir a evolução da cobertura vegetal dos

biomas naturais do Estado, o qual refletirá a relação entre as áreas recuperadas com

vegetação nativa e aquelas nas quais a vegetação nativa foi suprimida.

Parágrafo único – O órgão ambiental competente estabelecerá meta para o índice

previsto neste artigo, compatível com os objetivos estratégicos e os resultados

finalísticos relativos à cobertura vegetal nativa adotados pelo Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI – em vigor.

Art. 24 – O monitoramento eletrônico a que se refere o § 3° do art. 43 da Lei n°

14.309, de 2002, com a redação dada pelo art. 14 desta lei, somente poderá ser

utilizado como instrumento da fiscalização ambiental trezentos e sessenta dias após a

data de publicação desta lei.

Art. 25 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto

no art. 24.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2009.
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Ana Maria Resende, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.936 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.936/2008, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a promover as medidas necessárias à transformação da Codemig

em empresa pública e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a

Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.936/2008

Modifica a Lei n° 14.892, de 17 de dezembro de 2003 , que altera a denominação e o

objeto da Companhia Mineradora de Minas Gerais – Comig – e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” e os incisos IV, VIII e XI do a rt. 2° da Lei n° 14.892, de 17 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo

acrescido dos seguintes incisos XII a XV:

“Art. 2° – A Codemig tem por objeto a promoção do d esenvolvimento econômico do

Estado, cabendo-lhe exercer as atribuições especificadas em seu estatuto e

especialmente:

(...)

IV – o beneficiamento, a industrialização, a exploração, o escoamento da produção

e qualquer outra forma de aproveitamento econômico de substância mineral, direta ou

indiretamente;

(...)

VIII – a desapropriação, a constituição de servidões, a aquisição, a alienação, a

oneração, a permuta, a locação e o arrendamento de terrenos e imóveis destinados à

implantação de empresa;
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(...)

XI – a aquisição e a alienação de seus bens móveis e imóveis, sua oneração, seu

oferecimento para locação, arrendamento, concessão, cessão ou concessão de

direito real de uso, observada a legislação pertinente;

XII – a celebração de contrato ou convênio de cooperação técnica e econômica;

XIII – a participação em empreendimento econômico em parceria com empresas

estatais ou privadas;

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

XV – a participação em empresa privada dos setores minerossiderúrgico e

metalúrgico com a qual mantenha parceria.”.

Art. 2° – O art. 3° da Lei n° 14.892, de 2003, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 3° – Compete à Codemig a gestão patrimonial d os bens imóveis do Estado, em

conformidade com convênios firmados em cada caso.”.

Art. 3° – Fica o Poder Executivo autorizado a promo ver, em conformidade com a

legislação federal, as medidas necessárias para a transformação da Codemig em

empresa pública, que poderá adotar a forma de sociedade limitada.

§ 1° – Poderão ser sócios ou cotistas da Codemig as  entidades da administração

indireta do Estado, da União ou de Município, desde que o Estado mantenha em seu

poder, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) das cotas.

§ 2° – O Estado não poderá transferir o controle da  Codemig sem autorização

legislativa.

Art. 4° – Efetivada a transformação de que trata o art. 3°, fica revogado o art. 6° da

Lei n° 14.892, de 2003.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.949 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.949/2008, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 13.994, de 18 de setembro de 2001, que insti tuiu o Cadastro de Fornecedores
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Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – Cafimp –, e

dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, n a forma do vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.949/2008

Altera a Lei n° 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual

– Cafimp.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 3° da Lei n° 13 .994, de 18 de setembro de 2001,

o seguinte inciso VII:

“Art. 3° – (...)

VII – a não assinatura do contrato no prazo estabelecido pela administração pública

estadual.”.

Art. 2° – Os arts. 6°, 7°, 8° e 9° da Lei n° 13.994 , de 2001, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 6° – Não sendo aceita a defesa a que se refer e o art. 5°, o fornecedor estará

sujeito, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n°

8.666, de 21 de junho de 1993, à suspensão temporária do direito de licitar e

contratar com a administração pública estadual ou à declaração de inidoneidade.

Parágrafo único – A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade,

conforme previsto no § 3° do art. 87 da Lei Federal  n° 8.666, de 1993, é de

competência exclusiva de Secretário de Estado ou autoridade equivalente,

insuscetível de delegação.

Art. 7° – Os órgãos ou entidades do Poder Executivo  encaminharão à Auditoria-

Geral do Estado, até o quinto dia útil de cada mês, os autos dos processos

administrativos que concluírem pela aplicação de uma das sanções mencionadas no

art. 6°.
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§ 1° – O encaminhamento dos autos dos processos adm inistrativos, nos termos

deste artigo, é de responsabilidade do ordenador de despesas do órgão ou entidade.

§ 2° – A Auditoria-Geral do Estado procederá à anál ise do processo administrativo

e determinará a inclusão, no Cadastro de que trata esta lei, do nome ou da razão

social do fornecedor punido.

§ 3° – Em razão da análise a que se refere o § 2°, a Auditoria-Geral do Estado

poderá converter o processo em diligência à autoridade que aplicou a sanção,

sugerindo a sua revisão, para adequá-la aos preceitos da legislação, nos termos do

art. 64 da Lei n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

§ 4° – A conversão do processo em diligência, nos t ermos do § 3°, implica a

suspensão dos efeitos da decisão, até a sua confirmação ou revisão.

Art. 8° – Os órgãos ou entidades dos Poderes Legisl ativo e Judiciário, o Tribunal de

Contas e o Ministério Público encaminharão à Auditoria-Geral do Estado, até o quinto

dia útil de cada mês, a cópia dos autos dos processos administrativos punitivos que

concluírem pela aplicação de uma das sanções mencionadas no art. 6° e solicitarão a

inclusão dos fornecedores punidos no Cadastro de que trata esta lei.

§ 1° – No processo constarão o nome ou a razão soci al do fornecedor, seu número

no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – ou no Cadastro Nacional da Pessoa

Jurídica – CNPJ – do Ministério da Fazenda, o número do contrato, a descrição da

inadimplência contratual e a sanção aplicada, com o respectivo prazo de vigência.

§ 2° – O encaminhamento da cópia dos autos dos proc essos administrativos é de

responsabilidade do titular do órgão ou entidade.

Art. 9° – No caso de declaração de inidoneidade, o ressarcimento integral dos

prejuízos resultantes da inadimplência contratual ou do ato ilícito praticado importará

a reabilitação do fornecedor, desde que requerida pelo interessado à autoridade que

aplicou a penalidade e após o decurso do prazo mínimo de dois anos, conforme

disposto no § 3° do art. 87 da Lei Federal n° 8.666 , de 1993.”.

Art. 3° – Fica revogado o art. 10 da Lei n° 13.994,  de 2001.

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

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.966 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.966/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que define

nova categoria de manejo para a Área de Proteção Especial da Região da Gruta do

Rei do Mato, no Município de Sete Lagoas, foi aprovado nos turnos regimentais, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.966/2009

Define como Unidade de Proteção Integral, na categoria Monumento Natural

Estadual, a área denominada Gruta Rei do Mato, no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A área denominada Gruta Rei do Mato, loca lizada no Município de Sete

Lagoas, declarada de proteção especial pela Lei n° 8.670, de 27 de setembro de

1984, passa a ser definida como Unidade de Proteção Integral, na categoria

Monumento Natural Estadual, nos termos do art. 55 da Lei Federal n° 9.985, de 18 de

julho de 2000, e do art. 40 do Decreto Federal n° 4 .340, de 22 agosto de 2002.

Art. 2° – A área de que trata o art. 1° passa a den ominar-se Monumento Natural

Estadual Gruta Rei do Mato.

Art. 3° – O Monumento Natural Estadual Gruta Rei do  Mato compreende área de

141,3679ha (cento e quarenta e um vírgula três mil seiscentos e setenta e nove

hectares) e perímetro de 5.385,01m (cinco mil trezentos e oitenta e cinco vírgula zero

um metros), no Município de Sete Lagoas, com os limites e confrontações constantes

no Anexo desta lei.

Parágrafo único – Para fins de desapropriação de pleno domínio, mediante acordo

ou judicialmente, ficam declarados de utilidade pública e de interesse social os

terrenos e respectivas benfeitorias situados na área de que trata o “caput”.

Art. 4° – Compete ao Instituto Estadual de Floresta s – IEF:
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I – implantar e administrar o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato;

II – promover a desapropriação de pleno domínio dos imóveis de que trata o

parágrafo único do art. 3°, podendo adotar, se aleg ar urgência, os procedimentos

previstos no art. 15 do Decreto-Lei Federal n° 3.36 5, de 21 de junho de 1941.

Art. 5° – O IEF, mediante instrumento próprio de co operação, desenvolverá ações

em parceria com o Município de Sete Lagoas, a cuja jurisdição pertence o

Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, e com organizações não

governamentais e outras instituições de caráter público ou privado, para o

desenvolvimento das atividades próprias da unidade de conservação de que trata

esta lei.

Art. 6° – Compete ao IEF, no prazo de cento e oiten ta dias contados da data de

publicação desta lei, constituir o Conselho Consultivo do Monumento Natural Estadual

Gruta Rei do Mato.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

ANEXO

(a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de de 200 9)

Memorial Descritivo do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato – Sete

Lagoas

O imóvel de que trata o art. 3° desta lei é delimit ado por um polígono irregular, cuja

medição inicia-se no vértice 01, na BR-040, no eixo das coordenadas E 575 50,46 e

N 7844 747,60, utilizando-se a projeção UTM e Datum SAD/69; com azimute de

206°50’45” e distância de 110,03m, encontra-se o vé rtice 02, de coordenadas E 575

480,58 e N 7844 649,60; com azimute de 216°23’58’’ e distância de 78,71m,

encontra-se o vértice 03, de coordenadas E 575 433,61 e N 7844 586,37; com

azimute de 186°27’06” e distância de 68,22m, encont ra-se o vértice 04, de

coordenadas E 575 425,62 e N 7844 518,62; com azimute de 149°28’31” e distância

de 98,72m, encontra-se o vértice 05, de coordenadas E 575 475,25 e N 7844 433,28;

com azimute de 130°58’48” e distância de 42,94m, en contra-se o vértice 06, de

coordenadas E 575 507,55 e N 7844 404,98; com azimute de 161°59’53” e distância
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de 50,99m, encontra-se o vértice 07, de coordenadas E 575 523,11 e N 7844 356,42;

com azimute de 199°07’25” e distância de 3,71m, enc ontra-se o vértice 08, junto à

Portaria, de coordenadas E 575 521,88 e N 7844 352,92; com azimute de 123°05’25”

e distância de 24,28m, encontra-se o vértice 09, de coordenadas E 575 542,17 e N

7844 339,58; com azimute de 177°24’20” e distância de 137,52m, encontra-se o

vértice 10, de coordenadas E 575 547,82 e N 7844 202,18; com azimute de

179°04’01” e distância de 240,69m, encontra-se o vé rtice 11, de coordenadas E 575

550,73 e N 7843 961,51; com azimute de 191°16’59” e  distância de 77,02m,

encontra-se o vértice 12, onde se abandona a BR-040 e inicia-se confrontação com a

MG-238, de coordenadas E 575 535,34 e N 7843 886,04; com azimute de 223°28’03”

e distância de 182,64m, encontra-se o vértice 13, de coordenadas E 575 409,14 e N

7843 754,01; com azimute de 228°12’13” e distância de 177,68m, encontra-se o

vértice 14, de coordenadas E 575 276,19 e N 7843 636,14; com azimute de

232°52’53” e distância de 153,63m, encontra-se o vé rtice 15, de coordenadas E 575

153,30 e N 7843 543,95; com azimute de 248°38’23” e  distância de 127,42m,

encontra-se o vértice 16, de coordenadas E 575 034,44 e N 7843 498,03; com

azimute de 286°59’16” e distância de 184,28m, encon tra-se o vértice 17, de

coordenadas E 574 858,43 e N 7843 552,61; com azimute de 329°07’42” e distância

de 312,06m, encontra-se o vértice 18, de coordenadas E 574 699,42 e N 7843

821,12; com azimute de 346°23’58” e distância de 26 0,90m, encontra-se o vértice 19,

de coordenadas E 574 639,12 e N 7844 074,96; com azimute de 319°32’19” e

distância de 256,84m, encontra-se o vértice 20, distante 50m do marco quilométrico

44, onde se abandona a MG-238, no eixo das coordenadas E 574 473,26 e N 7844

271,06; com azimute de 43°25’46” e distância de 386 ,69m, encontra-se o vértice 21,

entre dois coqueiros, no eixo das coordenadas E 574 740,25 e N 7844 550,79; com

azimute de 25°27’20” e distância de 484,07m, encont ra-se o vértice 22, onde termina

a confrontação com a Pedreira da Vitrine e inicia-se confrontação com a Fazenda

Bocaina, no eixo das coordenadas E 574 950,12 e N 7844 987,00; com azimute de

354°23’17” e distância de 65,02m, encontra-se o vér tice 23, junto ao curso d’água, no

eixo das coordenadas E 574 944,03 e N 7845 051,73; com azimute de 20°10’30” e

distância de 114,19m, encontra-se o vértice 24, de coordenadas E 574 983,86 e N
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7845 158,75; com azimute de 359°56’52 e distância d e 200,65m, encontra-se o

vértice 25, de coordenadas E 574 984,51 e N 7845 359,40; com azimute de

351°34’08” e distância de 193,56m, encontra-se o vé rtice 26, onde se abandona o

curso d’água, no eixo das coordenadas E 574 956,93 e N 7845 550,98; com azimute

de 49°49’39” e distância de 263,05m, encontra-se o vértice 27, junto à cerca da BR-

040, no eixo das coordenadas E 575 158,63 e N 7845 719,83; com azimute de

135°36’07” e distância de 245,68m, encontra-se o vé rtice 28, de coordenadas E 575

329,78 e N 7845 543,58; com azimute de 140°39’14” e  distância de 148,25m,

encontra-se o vértice 29, de coordenadas E 575 423,29 e N 7845 428,54; com

azimute de 156°51’01” e distância de 102,81m, encon tra-se o vértice 30, de

coordenadas E 575 463,32 e N 7845 333,84; com azimute de 166° e distância de

240,98m, encontra-se o vértice 31, de coordenadas E 575 518,08 e N 7845 099,16;

com azimute de 177°44’48” e distância de 352,32m, e ncontra-se o vértice 01, ponto

de partida desta descrição, perfazendo uma área de 1.413.678,70m², ou 141,3679ha,

com perímetro de 5.385,01m.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.062 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.062/2009, de autoria do Deput ado Deiró Marra, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente Irmã Maximiliana, com sede no

Município de Patrocínio, 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° 3.062/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Irmã Maximiliana, com sede

no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Irmã

Maximiliana, com sede no Município de Patrocínio.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.142 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.142/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que institui a

Semana de Combate à Pedofilia, 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° 3.142/2009

Institui a Semana de Combate à Pedofilia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituída a Semana de Combate à Ped ofilia, a ser realizada

anualmente, na segunda semana do mês de maio.

Parágrafo único – Na semana a que se refere o “caput”, o poder público promoverá

atividades educativas de conscientização e orientação sobre o combate à pedofilia.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.175 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.175/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Associação Projeto Recriar, com sede no Município de Rio

Espera, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.175/2009

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Recriar, com sede no Município

de Rio Espera.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Projeto Recriar, com sede

no Município de Rio Espera.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.187 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.187/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera as

Leis Delegadas n° 100, de 29 de janeiro de 2003, e n° 175, de 20 de janeiro de 2007,

foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n° s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.187/2009

Cria a Ouvidoria na estrutura orgânica básica do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, altera as Leis Delegadas n° 100,

de 29 de janeiro de 2003, e n° 175, de 26 de janeir o de 2007, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica criada, na estrutura orgânica básica  do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a Ouvidoria, com as seguintes

competências:
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I – formular e encaminhar denúncias e queixas aos órgãos competentes, em

especial à Diretoria Colegiada e à Procuradoria do DER-MG e ao Ministério Público;

II – dar ciência de infringência a normas operacionais ao Diretor-Geral do DER-MG;

III – receber pedidos de informação e esclarecimento e reclamações afetos à

autarquia e responder diretamente aos interessados;

IV – produzir, semestralmente ou quando julgar oportuno, relatório circunstanciado

de suas atividades e encaminhá-lo à Diretoria-Geral do DER-MG e à Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop.

§ 1° – A Ouvidoria atuará com independência e não s e subordinará

hierarquicamente a qualquer órgão ou entidade.

§ 2° – O Diretor-Geral do DER-MG providenciará os m eios adequados ao exercício

das atividades da Ouvidoria.

§ 3° – Para os fins estabelecidos no inciso III do “caput”, a Ouvidoria providenciará:

I – a afixação de cartazes, em local visível e próximo aos guichês de atendimento

do DER-MG, com o número de telefone e o endereço eletrônico da Ouvidoria;

II – a instalação, nas rodovias sob administração do DER-MG, de placas de

sinalização que contenham o número de telefone e o endereço da Ouvidoria;

III – a oferta de espaço para reclamação, sugestão e informação em página da

internet;

IV – a criação de outros mecanismos para a comunicação direta com o cidadão.

Art. 2° – O inciso III do art. 3° da Lei Delegada n ° 100, de 29 de janeiro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

III – Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Auditoria Seccional;

c) Procuradoria;

d) Ouvidoria;

e) Assessoria de Custos;

f) Assessoria de Licitações;

g) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
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h) Diretoria de Fiscalização;

i) Diretoria de Projetos;

j) Diretoria de Infraestrutura Rodoviária;

k) Diretoria de Operações;

l) Diretoria de Gestão de Pessoas.”.

Art. 3° – Fica criado, no Quadro Geral de Cargos de  Provimento em Comissão, a

que se refere o “caput” do art. 1° da Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007,

um cargo de Ouvidor, destinado ao DER-MG, com as seguintes atribuições:

I – ouvir as reclamações do cidadão, relativas à infringência de norma

procedimental, a deficiência em serviços de competência do DER-MG, incluindo-se

aqueles diretamente prestados, os terceirizados e aqueles em que a autarquia atuar

apenas como interveniente, e ao mau estado de conservação de rodovia estadual, e,

quando couber, manter o sigilo da fonte e proteger o denunciante;

II – receber denúncias de violação de direitos individuais ou coletivos ou de atos

legais, assim como de ato de improbidade administrativa praticado por agente público

vinculado direta ou indiretamente ao DER-MG;

III – promover as ações necessárias à apuração da veracidade de reclamações e

denúncias e, quando couber, tomar as providências necessárias ao saneamento das

irregularidades e ilegalidades constatadas;

IV – produzir, no mínimo semestralmente e sempre que oportuno, apreciações

críticas sobre a atuação do DER-MG, encaminhando-as à Diretoria Colegiada e ao

Conselho de Administração da autarquia e à Setop.

§ 1° – O Ouvidor será indicado e nomeado pelo Gover nador do Estado, após

aprovação prévia da Assembleia Legislativa.

§ 2° – É vedado ao Ouvidor o exercício de atividade  ou a participação em entidade

civil, comercial ou fundacional relacionada com a área de atuação do DER-MG, bem

como a manutenção de vínculo de qualquer natureza, incompatível com o exercício

da função, com entidade ou pessoa que tenha interesse em atividade desenvolvida

pelo DER-MG.

§ 3° – O mandato do Ouvidor será de dois anos a con tar da data de publicação da

sua nomeação pelo Governador do Estado, permitida uma única recondução.
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§ 4° – O Ouvidor somente será destituído do cargo e m caso de falta grave

devidamente comprovada.

Art. 4° – Em função do disposto no "caput" do art. 3°, o item V.17.1 do Anexo V da

Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na fo rma do Anexo I desta lei.

Art. 5° – O Anexo III da Lei n° 16.833, de 20 de ju lho de 2007, passa a vigorar na

forma do Anexo II desta lei.

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

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

ANEXO I

(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de de 200 9)

“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)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.17 – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-

MG

V.17.1 – Cargos em Comissão da Administração Superior

DENOMINAÇÃO DO CARGO QUANTITATIVO CÓDIGO VENCIMENTO

Diretor-Geral 1 DG-ER 9.000,00

Vice-Diretor Geral 1 VG-ER 8.500,00

Diretor 6 DR-ER 7.000,00

Ouvidor 1 OV-ER01 6.000,00”

ANEXO II

(a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 16.833, de 20 de julho de 2007)
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ÁREAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICAS

Político-institucional

Gestão institucional

Interlocução com a sociedade

Ação legislativa

Interiorização da atividade legislativa

Fomento à participação popular

Fiscalização e controle

Aprimoramento das normas regimentais

Memória institucional

Relação interinstitucional

Inovação tecnológica

Aprimoramento de técnicas legislativas

Orientação a usuários de serviços públicos quanto ao encaminhamento de denúncias

e reclamações aos órgãos competentes”

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.209 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.209/2009, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que declara

de utilidade pública a Associação dos Violeiros de Muriaé, com sede no Município de

Muriaé, 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° 3.209/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Violeiros de Muriaé, com sede no

Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Violeiros de Muriaé,
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com sede no Município de Muriaé.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Braulio Braz - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.234 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.234/2009, de autoria do Deput ado Djalma Diniz, que declara

de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Abre-Campo

– Adesac –, com sede no Município de Abre-Campo, 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° 3.234/2009

Declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de

Abre-Campo – Adesac –, com sede no Município de Abre-Campo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Agê ncia de Desenvolvimento

Econômico e Social de Abre-Campo – Adesac –, com sede no Município de Abre-

Campo.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.269 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.269/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que

reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade
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pública das unidades do Rotary International localizadas em Minas Gerais, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.269/2009

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades do Rotary International localizadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades do Rotary International localizadas no

Estado.

§ 1° – A declaração de utilidade pública de cada un idade autônoma do Rotary

International dotada de personalidade jurídica própria se fará por lei específica, na

forma da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998.

§ 2° – O reconhecimento de que trata o “caput” é ex tensivo às associações Casa da

Amizade, dedicadas à assistência dos desvalidos e constituídas pelas esposas dos

membros do Rotary International em Minas Gerais.

§ 3° – A declaração de utilidade pública das associ ações a que se refere o § 2°

deste artigo ser fará na forma prevista no § 1°.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.284 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.284/2009, de autoria do Deput ado Elmiro Nascimento, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário o imóvel que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.284/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário 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 Presidente

Olegário imóvel com área de 6.000m² (seis mil metros quadrados), situado no Distrito

de Ponte Firme, naquele Município, registrado sob o n° 47.725, a fls. 72 do Livro 3-

AX, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos de Minas.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma creche.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.312 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.312/2009, de autoria do Deput ado Hely Tarqüínio, que

reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das unidades do Lions International localizadas em Minas Gerais, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

Interno.

Ao analisar o projeto, esta Comissão optou por suprimir do § 2° do art. 1° a

expressão “as chamadas domadoras”, por considerá-la uma explicação dispensável e
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desnecessária à identificação das associações a que se refere o parágrafo.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.312/2009

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades do Lions Clubs International localizadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades do Lions Clubs International localizadas no

Estado.

§ 1° – A declaração de utilidade pública de cada un idade autônoma do Lions Clubs

International dotada de personalidade jurídica própria se fará por lei específica, na

forma da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998.

§ 2° – O reconhecimento de que trata o “caput” é ex tensivo às associações

dedicadas à assistência dos necessitados, constituídas pelas esposas dos membros

do Lions Clubs International em Minas Gerais.

§ 3° – A declaração de utilidade pública das associ ações a que se refere o § 2°

deste artigo se fará na forma prevista no § 1°.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.320 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.320/2009, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a Creche Jesus Não Desistiu de Você, foi aprovado em turno

único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.320/2009

Declara de utilidade pública a Creche Jesus Não Desistiu de Você, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Jesus Não Desistiu de Você,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.349 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.349/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São

Sebastião do Anta – Apae de São Sebastião do Anta –, com sede nesse Município,

foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.349/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de São Sebastião do Anta, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de São Sebastião do Anta, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.350 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.350/2009, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais

– Amos-MG –, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno

único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.350/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de

Minas Gerais – Amos-MG –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Músicos da

Orquestra Sinfônica de Minas Gerais – Amos-MG –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.358 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.358/2009, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Creche Irmã Fabíola, com sede no Município de Santa Luzia, foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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



____________________________________________________________________________
597

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.358/2009

Declara de utilidade pública a Creche Irmã Fabíola, com sede no Município de

Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Irmã Fabíola, com sede no

Município de Santa Luzia.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.360 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.360/2009, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores da Sapolândia, com sede no

Município de Guapé, 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° 3.360/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Sapolândia, com sede

no Município de Guapé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores da

Sapolândia, com sede no Município de Guapé.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.380 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.380/2009, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública a Caixa de Assistência Social União e Humanidade, com

sede no Município de Varginha, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.380/2009

Declara de utilidade pública a entidade Caixa de Assistência Social União e

Humanidade, com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Caixa de Assistência Social

União e Humanidade, com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.385 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.385/2009, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que declara

de utilidade pública a Associação São Joanense da Cidadania pela Vida, com sede

no Município de São João del-Rei, 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° 3.385/2009
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Declara de utilidade pública a Associação São-Joanense da Cidadania pela Vida,

com sede no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação São-Joanense da

Cidadania pela Vida, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.388 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.388/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, com sede no

Município de Sabará, 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° 3.388/2009

Declara de utilidade pública a Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cas a de Auxílio e Fraternidade Olhos

da Luz, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.390 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.390/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae

– de Divisa Nova, 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° 3.390/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de Divisa Nova, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Divisa Nova, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.396 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.396/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Quik Companhia de Dança, com sede no Município de Nova

Lima, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.396/2009

Declara de utilidade pública a entidade Quik Companhia de Dança, com sede no

Município de Nova Lima.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Quik Companhia de Dança,

com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.443 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.443/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa Emergencial

de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal – PEF-BNDES – e dá outras

providências, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.443/2009

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa

Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal – PEF-BNDES – e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a promo ver a adesão do Estado de

Minas Gerais ao Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito

Federal – PEF-BNDES –, nos termos da Resolução n° 3 .716, de 17 de abril de 2009,

do Banco Central do Brasil, mediante contratação de operação de crédito com

instituição financeira oficial federal, amparada por recursos gerenciados pelo Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, até o limite de R$178.180.000,00

(cento e setenta e oito milhões cento e oitenta mil reais).

Parágrafo único – A operação de crédito de que trata o “caput” tem por objetivo
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financiar atividades e projetos do Estado, em especial nas áreas de resultado a seguir

relacionadas, definidas pela Lei n° 15.032, de 20 d e janeiro de 2004, que estabelece o

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, atualizada pela Lei n° 17.007, de 28 de

setembro de 2007:

I – Logística de Integração e Desenvolvimento;

II – Rede de Cidades e Serviços;

III – Investimento e Valor Agregado da Produção.

Art. 2° – Os recursos decorrentes da operação de cr édito de que trata esta lei,

objeto do contrato a ser celebrado, serão depositados em instituições financeiras

autorizadas pelo Poder Executivo a operarem com o Estado.

Art. 3° – Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer como garantia para a

realização da operação de crédito objeto desta lei:

I – as cotas e as receitas tributárias a que se referem os arts. 155, 157 e 159,

incisos I, alínea “a”, e II, da Constituição Federal;

II – ativos adquiridos pelo Estado em decorrência da extinção da Caixa Econômica

do Estado de Minas Gerais – MinasCaixa – e da alienação das ações representativas

do controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. – Credireal – e

do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. – Bemge –;

III – direitos creditórios do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, nos

termos do disposto no inciso V do art. 9° da Lei n°  15.981, de 16 de janeiro de 2006.

Art. 4° – Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei

serão consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 5° – O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal, dos juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2009

Presidência dos Deputados Weliton Prado, Juarez Távora e Getúlio Neiva

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

Correspondência: Mensagens nºs 394, 395 e 396/2009 (encaminhando o Projeto de

Lei nº 3.619/2009, as Indicações nºs 27 a 29/2009 e o Projeto de Lei nº 3.620/2009,

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

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.621 a 3.626/2009 -

Requerimentos nºs 4.360 a 4.371/2009 - Requerimentos do Deputado Adalclever

Lopes (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de Assuntos

Municipais, de Segurança Pública, de Cultura e de Turismo e do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Vanderlei Miranda, Tenente Lúcio, Juarez Távora, Weliton Prado e Getúlio Neiva - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Adalclever Lopes (2);

deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.771 e 2.949/2008, 3.187 e 3.284/2009; aprovação - Questão de

ordem - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do

Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento;

discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Padre João;

deferimento; discurso do Deputado Padre João - Requerimento do Deputado Almir

Paraca; deferimento; discurso do Deputado Weliton Prado - Requerimento do

Deputado Wander Borges; deferimento; discurso do Deputado Wander Borges -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria
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Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Duarte Bechir - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -

Juarez Távora - Neider Moreira - Padre João - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -

Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zezé

Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton 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 da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de informar que comunicação do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva dá à Casa ciência do falecimento do Sr. Aparecido

Expedito Procópio, ex-Prefeito de Ipuiuna, onde faleceu, na data de ontem, 12 de

agosto, e solicita que se manifestem condolências à família enlutada na pessoa da

viúva Maria Aparecida Procópio. Manifestamos aqui o pesar desta Assembleia

Legislativa.

Correspondência

- O Deputado Gustavo Valadares, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 394/2009*

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2009.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição

do Estado, submeto à elevada consideração dessa egrégia Assembleia o apenso

projeto de lei que altera a Lei nº 8.655, de 18 de setembro de 1984, que dispõe sobre

mudança de denominação da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - para

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - e sobre ampliação de seu objetivo

social, bem como dá outras providências.

A iniciativa cuida de explicitar, no objeto social dessa sociedade de economia mista,

a atividade de exploração de sistemas de telecomunicação e informação.

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição de

Motivos do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, responsável pela

formulação das políticas públicas da área de atuação da CEMIG, para a integração

de seus objetivos, metas e resultados.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter o projeto em

questão à consideração dos seus nobres pares.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência

anteprojeto de lei que altera a Lei nº 8.655, de 18 de setembro de 1984, que dispõe

sobre mudança de denominação da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG

- para Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - e sobre ampliação de seu

objetivo social, bem como dá outras providências.

A CEMIG, por força de seu Plano Diretor e Planejamento Estratégico, ambos

aprovados pelo seu Conselho de Administração, está compelida a promover o seu

crescimento sustentado através das sociedades de que participa.

Esta determinação tem sido seguida, contando a CEMIG hoje com a participação

em 43 empresas e 7 consórcios, os quais desenvolvem atividades direta ou

indiretamente relacionadas ao objeto social da CEMIG, conforme previsto pelo artigo

1º da Lei nº 15.290/2004, que conferiu nova redação ao artigo 2º da Lei nº 8.655/84.

Ocorre que, dentre outras, o desenvolvimento e a exploração de sistemas de
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telecomunicações, enquanto serviços associados à vasta malha de redes de

transmissão e distribuição do grupo CEMIG, vêm se tornando cada vez mais

importantes na exploração econômica do objeto social da CEMIG, ao não somente

viabilizar infraestrutura econômica e eficiente de suporte de telecomunicações para

as empresas do grupo, como também ao gerar receitas adicionais e aumentar sua

lucratividade.

Analogamente, o grupo CEMIG tem desenvolvido sistemas de automação e

controle de gestão e de operações vinculados aos negócios de geração, transmissão,

distribuição e comercialização de energia, de todos os tipos, baseados em um amplo

espectro de infraestrutura e de sistemas de informação. Esse suporte se dá em

ambientes de “data center”, com o desenvolvimento de tecnologias vinculadas às

atividades do grupo, inclusive com aptidão nítida de uso e serventia desta

infraestrutura e tecnologias por terceiros, desde que sejam associadas e

complementares à disponíveis por esses, aproveitando-se a capacidade ociosa

existente dos seus ativos, assim como a atratividade da tecnologia CEMIG.

Portanto, a existência de capacidade excedente de infraestrutura de terceiros como

reserva de segurança de informações - “back up site information center”, assim como

a adaptação e comercialização associadas de programas de informação a possíveis

interessados, são iniciativas que otimizam a realização de seus objetivos sociais

mediante a sua comercialização, angariando novas receitas, usando os meios e as

ferramentas tradicionais que suportam obrigatoriamente as rotinas empresariais do

grupo CEMIG.

Os sistemas de telecomunicações e de informação poderão ser desenvolvidos

isoladamente pela CEMIG, bem como por intermédio de empresas de que participe,

majoritária ou minoritariamente, conforme autorizado por esta lei, com parceiros que

possuam comprovada qualificação e experiência em seu desenvolvimento e ou

comercialização, ou que reúnam tecnologias complementares às detidas pela

CEMIG.

Muito embora o desenvolvimento e a exploração desses sistemas possam ser

entendidos como indiretamente relacionados ao objeto social da CEMIG, a Lei

Federal nº 6.404/76 exige, em seu artigo 2º, § 2º, que o objeto social da Companhia
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seja definido de modo preciso e completo.

Já o artigo 237 da referida Lei Federal determina que a companhia de economia

mista somente poderá explorar os empreendimentos ou exercer as atividades

previstas na lei que autorizou a sua constituição, o que torna imprescindível, para que

a CEMIG possa inequivocadamente desenvolver e explorar sistemas de

telecomunicações e informações, a expressa previsão legal.

Essas as razões de inegável interesse público e inestimável alcance social que me

levam a apresentar-lhe o presente anteprojeto de lei.

Sérgio Alair Barroso, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico.

PROJETO DE LEI Nº 3.619/2009

Altera a Lei nº 8.655, de 18 de setembro de 1984, que dispõe sobre mudança de

denominação da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - para Companhia

Energética de Minas Gerais - CEMIG - e sobre ampliação de seu objetivo social, bem

como dá outras providências.

Art. 1º - O inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.655, de 18 de setembro de 1984,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - (...)

II - exercer atividades direta ou indiretamente relacionadas ao seu objeto social,

incluindo o desenvolvimento e a exploração de sistemas de telecomunicação e de

informação.”.

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

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 395/2009*

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “e” do inciso XXIII do art. 62, da Constituição do Estado, e do

§ 2º do art. 15 da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, submeto à apreciação dessa

Egrégia Assembleia Legislativa a indicação dos Doutores Octávio Elísio Alves de
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Brito, Antônio Maurício Fortini e Teodoro Alves Lamounier para os cargos de Diretor

da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG.

Releva destacar a inestimável colaboração dessa augusta Casa Legislativa na

tramitação da proposta que culminou na criação da referida Agência, o que nos traz a

certeza de poder mais uma vez contar com o seu apoio no sentido de uma célere

conclusão do processo de nomeação dos membros da Diretoria Colegiada da Arsae-

MG.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a minha manifestação de estima e

consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 27/2009

Indicação do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito para o cargo de Diretor da Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae-MG.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 28/2009

Indicação do Sr. Antônio Maurício Fortini para o cargo de Diretor da Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae-MG.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 29/2009

Indicação do Sr. Teodoro Alves Lamounier para o cargo de Diretor da Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae-MG.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 396/2009*

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2009.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia, o projeto de lei anexo, que dá a denominação de Escola Estadual Pedro

Inácio Nogueira, de ensino fundamental e médio, à Escola Estadual de São Gonçalo,

de ensino fundamental e médio, no Município de Espera Feliz.

A medida consubstanciada na proposta atende a solicitação do Colegiado da

Escola Estadual de São Gonçalo, justificada pela Secretaria de Estado de Educação.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter o projeto em

questão à consideração dos seus Nobres Pares.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

de São Gonçalo, de ensino fundamental e médio, situada no Povoado de São

Gonçalo, no Município de Espera Feliz, à Escola Estadual Pedro Inácio Nogueira, de

ensino fundamental e médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de São Gonçalo que, em reunião realizada no dia 08/04/2009,

homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome

Escola Estadual Pedro Inácio Nogueira para denominação da referida unidade de

ensino.

Pedro Inácio Nogueira era homem simples, trabalhador, solidário e justo,

preocupado com seus familiares e com a comunidade de São Gonçalo. Considerava

a educação como única forma de evolução das pessoas; por isso doou o terreno para

construir a Escola, uma vez que não havia estabelecimento de ensino na região,

contribuindo, dessa forma, para a oferta do ensino.

O homenageado nasceu no dia 05/08/1909 e faleceu no dia 07/05/1981.

Cumpre registrar que, no Município de Espera Feliz, não existem 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
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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, 31 de julho de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.620/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Pedro Inácio Nogueira, de ensino

fundamental e ensino médio, à Escola Estadual de São Gonçalo, no Município de

Espera Feliz.

Art. 1º - A Escola Estadual de São Gonçalo, situada no Povoado de São Gonçalo,

Município de Espera Feliz, passa a denominar-se Escola Estadual Pedro Inácio

Nogueira, de ensino fundamental e ensino médio.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

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 3.621/2009

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiaí, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de Ibiaí, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2009.

Paulo Guedes
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Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiaí, fundado em 23/6/2009,

com sede no Município de Ibiaí, é uma entidade sindical de primeiro grau, sem fins

lucrativos, agrupada no Plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores na

Agricultura, constituída para fins de estudo, coordenação, proteção, representação e

defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de trabalhadores e

trabalhadoras rurais, empregados e empregadas rurais, agricultores e agricultoras

familiares, ativos e aposentados. Tem por finalidade, entre outras, proteger e

defender os direitos individuais e coletivos dos associados; representar, perante as

autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da categoria; celebrar

acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.622/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Barcelona do Barreiro, 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 Esportiva Barcelona do

Barreiro, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2009.

Wander Borges

Justificação: A prática de esporte desenvolve valores como afetividade, percepções,

expressão, raciocínio e criatividade, por isso representa importante instrumento de

socialização, educação, promoção de saúde, identidade cultural e cooperação dos

povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização das Nações

Unidas, embasada em recente estudo, recomendasse a adoção do esporte como

instrumento de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 28/4/2005, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,
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foi fundada a Associação Esportiva Barcelona do Barreiro, entidade civil sem fins

lucrativos, que tem por escopo proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-

culturais e desportivas, notadamente o futebol.

A Associação, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta relevantes

serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender as

crescentes necessidades e demandas da população por esporte, sobretudo o

destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, tendo por

principal propósito contribuir para seu desenvolvimento humano e promover sua

inclusão social.

Frise-se, ainda, que as ações desenvolvidas pela entidade almejam difundir,

aperfeiçoar, fomentar, fiscalizar e disciplinar a prática do futebol amador, organizar

campeonatos e torneios, bem como promover atividades que contribuam com a

formação do ser humano.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela Associação Esportiva Barcelona

do Barreiro.

- 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 3.623/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira -

Funcesi -, com sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Comunitária de Ensino

Superior de Itabira - Funcesi -, com sede no Município de Itabira.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2009.

Ronaldo Magalhães

Justificação: A Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Funcesi -,

entidade sem fins lucrativos com sede no Município de Itabira, fundada em 5/10/93,

tem realizado importantes trabalhos. A entidade tem por objetivo manter e apoiar
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instituições de ensino superior e especialização, com vistas à formação de

profissionais e especialistas acadêmicos; promover o desenvolvimento das ciências,

das artes e das letras e medidas para ajustar o ensino aos interesses da sociedade;

cuidar das atividades pertinentes ao ensino superior para, enfim, colaborar com o

desenvolvimento da cidade de Itabira e da região.

Cumpridos os requisitos formais, contamos com a aprovação deste projeto por esta

Casa para que seja reconhecida a importância do trabalho dessa entidade pelo poder

público estadual.

- 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 3.624/2009

Dá a denominação de Rodovia José Rosângelo de Oliveira ao trecho da Rodovia

MG-135 que liga o Município de Bias Fortes ao de Antônio Carlos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia José Rosângelo de Oliveira o trecho da Rodovia

MG-135 que liga o Município de Bias Fortes ao de Antônio Carlos.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2009.

Braulio Braz

Justificação: José Rosângelo de Oliveira, mais conhecido como Leleza, nascido em

26/7/56, em Bias Fortes, era de família simples, filho de José Ovídio de Oliveira,

caminhoneiro e comerciante, e de Maria José Barra de Oliveira, dona de casa. Tinha

sete irmãos.

Formado em Ciências Contábeis e Direito, sua vida profissional iniciou-se em 1977,

como contador. Com o passar dos anos e devido a sua competência e seu

dinamismo, tornou-se Diretor Contábil do Grupo CJF. Foi também professor no

Colégio São José, onde ministrava aulas para o curso de Técnico de Contabilidade.

Em 1979, casou-se com Leia Amélia Botelho de Oliveira, com quem teve apenas

um filho, Daniel Botelho de Oliveira.

Sua família sempre participou da política local. Seu pai foi Prefeito de Bias Fortes
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na década de 70, contribuindo para o desabrochar e o desenvolvimento de sua

vocação política, a qual teve início em 1982, quando se candidatou a Vereador pelo

PDS. Foi eleito com 198 votos, tendo sido o 3º Vereador mais votado. Em janeiro de

1983 assumiu a Câmara de Vereadores, data marcante, pois a partir daí sua

atividade política não mais parou. Exerceu o mandato até 1988, quando se

candidatou pela primeira vez a Prefeito, também pelo PDS.

Desde então o Município de Bias Fortes passa por uma nova fase, vivenciando um

processo de grande desenvolvimento.

Seu mandato foi marcado por grandes feitos, entre os quais se destacam a

construção de escolas e postos de saúde nas comunidades, a instalação de DDD e

DDI na região, por meio de um convênio com a antiga Telemig, promovendo a

instalação dos primeiros telefones públicos, e de telefones residenciais.

Deve-se a ele a criação do torneio leiteiro, festa típica da cidade, realizada

anualmente no mês de setembro, desde 1989. Outra obra que merece destaque é o

projeto de iluminação rural que beneficiou muitos produtores, em 1991.

Em 1996, candidatou-se novamente a Prefeito de Bias Fortes, tendo como Vice

Manoel Rodrigues de Oliveira. Mais uma vez foi escolhido pela maioria, agora pelo

PRP, com 1.542 votos. Nesse governo teve como prioridade a saúde e a educação,

não deixando de lado os demais setores. Tinha como lema de trabalho fazer “uma

Bias cada vez mais forte”.

Sua vida foi dedicada ao povo, sem distinção de raça, credo ou cor, procurando

sempre conciliar o seu trabalho na CJF, de onde nunca saiu, com seus compromissos

políticos.

No dia 5/9/2002, em um acidente de carro, morreu José Rosângelo de Oliveira, que,

até os dias de hoje, deixa saudades.

Por todos os seus feitos e sua trajetória, a homenagem que lhe está sendo prestada

é oportuna e meritória.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.625/2009
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Declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Papel e Material

Reciclável de Nova Lima - Ascap -, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Catadores de Papel e

Material Reciclável de Nova Lima - Ascap -, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: O trabalho realizado pela Associação de Catadores de Papel e

Material Reciclável de Nova Lima - Ascap - é de fundamental importância, pois

organiza o trabalho dos catadores de material reciclável e evita que materiais

descartados, como papéis, papelões, plásticos, vidros e, principalmente, garrafas

PET poluam o meio ambiente no Município. A Ascap também apoia e defende os

interesses dos catadores de material reciclável para que estes não sejam explorado

por atravessadores e tenham melhores condições na negociação do material

reciclado, recebendo, com isso, uma melhor remuneração.

A concessão de título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a Associação, pois esse documento lhe trará facilidade para firmar parcerias

com órgãos estaduais.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares na 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 3.626/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto Vila Maria, com

sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto

Vila Maria, com sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2009.
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Alberto Pinto Coelho

Justificação: Com sede no Município de Lagoa Santa, a Associação dos Amigos do

Conjunto Vila Maria, sem fins lucrativos, reúne as pessoas residentes nesse bairro

interessadas em trabalhar em prol da comunidade e em defesa de políticas públicas

que garantam sua cidadania e qualidade de vida.

A entidade representa e defende os direitos de seus associados, cultivando a

cordialidade entre eles; promove atividades educacionais, culturais, desportivas e

sociais; defende a preservação do meio ambiente; colabora na realização de

pesquisas sobre a situação socioeconômica dos moradores e busca soluções para

seus problemas nas áreas de saúde, educação, trabalho, habitação, lazer, segurança

e meio ambiente.

Visando incentivar as ações implementadas pela Associação, apresentamos este

projeto, para cuja aprovação contamos com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.360/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Fundação Felice Rosso pela inauguração do Centro

Administrativo Conselheiro Britaldo Silveira Soares. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.361/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico -

Iepha - pedido de providências para realização de estudo complementar ao registro

do “Modo de fazer queijo artesanal da região do Serro”, incluindo-se as variantes

regionais da manufatura do queijo de Minas nas regiões das Serras da Canastra e do

Salitre. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.362/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a concessão do Título de

Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais ao Sr. Paulo César de Oliveira pelos

relevantes serviços prestados ao nosso Estado e ao País. (- À Comissão de

Transporte.)
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Nº 4.363/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Núcleo de Trabalho e Integração Social - Nutris - pelo

25º aniversário de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.364/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Eduardo Machado de Faria Tavares por sua posse como

Ouvidor Ambiental da Ouvidoria-Geral do Estado. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 4.365/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sociedade Educacional e Cultural de Sabará - Faculdade

de Sabará - por seus 11 anos de funcionamento. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.366/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Conselho dos Profissionais de Conservação e Limpeza de

Minas Gerais - Compromig - pelo 3º aniversário de sua fundação. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 4.367/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação dos Artesãos da Praça Santa Rita de Sabará

pelo 15º aniversário de sua fundação.

Nº 4.368/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Lyra Vicentina Aterradense pelo 90º aniversário de sua

fundação. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 4.369/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a DMA Distribuidora S.A. (redes EPA, Mart Plus e Via Brasil)

pelo 50º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.370/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao jornal “Tribuna de Sete Lagoas” pelo 14º aniversário de

sua fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.371/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Festival Sabor de Bar pelos seus 5 anos de realização. (-

À Comissão de Turismo.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Adalclever Lopes

(2).

Comunicações
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Assuntos Municipais, de Segurança Pública, de Cultura e de Turismo e do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do ex-Deputado

Ajalmar Silva, atual Secretário da Regional Noroeste da Prefeitura de Belo Horizonte

e ex-Prefeito de Monte Carmelo. A Presidência registra, ainda, a presença, nas

galerias, dos Exmos. Srs. Denilson Martins, representante do Sindicato dos

Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais - Sindpol-MG -; e Paulo Henrique Morais,

do Sindicato dos Metroviários de Belo Horizonte. Ele está numa luta histórica, há

anos, em defesa do metrô de Belo Horizonte, na Região Metropolitana; portanto,

quero parabenizá-lo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, colegas Deputados, senhores e

senhoras da imprensa, assessores da Casa, pessoas que nos acompanham das

galerias, telespectadores da TV Assembleia, o que me traz a esta tribuna é um

pedido do Presidente da Comissão dos Servidores das Carreiras Administrativas da

Polícia Civil, Sr. Francisco Filho. Aliás, ele já fez circular por esta Casa documentos.

Alguns colegas já vieram a esta tribuna e fizeram a defesa desses servidores. V. Exa.

mesmo, que preside esta reunião, já fez essa mesma defesa.

Quero somar a minha voz à dos colegas e dos servidores da Polícia Civil para

buscarmos sensibilizar o nosso Governador e a administração do nosso Estado a fim

de que deem atenção, não diria especial, mas devida a esses companheiros

trabalhadores que labutam numa área muito importante e crucial da nossa sociedade,

para nos trazer tranquilidade, garantir a segurança de todos nós, mineiros. São eles

que fazem a segurança dos nossos filhos e das nossas famílias.

Sr. Presidente, o Sr. Francisco Filho me enviou duas cópias de publicações de

periódicos do Estado. Um deles tem a seguinte chamada: “Manifestação: servidores

exigem melhores salários”. E, no escopo da matéria, vamos encontrar uma fala do

Governador Aécio Neves, que gostaria de ler para os senhores, “ipsis litteris”. Não
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são palavras minhas. São palavras do Governador Aécio Neves: “O Governador

Aécio Neves negou que os servidores administrativos ganhem menos que um salário

mínimo. ‘Vou repetir: somos o Estado brasileiro que mais investe em segurança

pública’, afirmou o Governador Aécio Neves”. Essa declaração está no jornal “O

Tempo” de quarta-feira, dia 5/8/2009.

E ainda, em outro periódico, cuja identificação, infelizmente, não tenho aqui, mas

parece que é do jornal “Hoje em Dia”, a chamada da matéria é: “Protesto”. Mais uma

vez, gostaria de ler o que está relatado na matéria, lembrando que não são palavras

minhas, mas sim, palavras que aqui estão registradas. Vou lê-las da forma como

estão: “Aécio Neves descartou a hipótese de reajuste para o segmento. ‘Não se

cogita isso’, disse ele, afirmando que os salários não estariam defasados.

A opinião pública lê uma matéria dessa natureza, mas não tem informação, não tem

acesso a esses dois comprovantes de pagamento que tenho em minhas mãos.

Permitam-me até mudar-lhes o nome - eles são conhecidos como contracheque -

para “contrachoque”. Tenho em mãos dois “contrachoques”, que são, de certa forma,

uma incoerência, eu diria, considerando-se que temos no Estado o choque de gestão.

Entretanto, o que tenho em mãos diz o contrário desse choque. Aqui diz que esses

servidores - os nomes estão aqui, mas os omitirei - têm um vencimento básico - o

mês de referência é julho de 2009 -, pasmem, senhoras e senhores, de R$350,89.

Lerei novamente a declaração do Governador: “O Governador Aécio Neves negou

que servidores administrativos ganhem menos que um salário mínimo”. Porém, tenho,

na minha mão, o “contrachoque”, que diz que o vencimento básico é de R$350,89.

Outros valores são referentes ao quinquênio, R$35,09; ao quinquênio administrativo,

R$79,27; ao auxílio-transporte, R$45,47, ou seja, vou de ônibus e volto a pé; ao

auxílio-refeição, R$37,80 - os servidores terão que comer no Restaurante Popular -;

ao quinquênio administrativo, R$52,50; e mais um aditivo do Banco Mercantil de

R$35,09 - não sei a que se refere. O total desse “contrachoque” é de R$636,11,

sendo que o vencimento básico é de $R350,89. Quanto é o salário mínimo em nosso

país, Sr. Presidente? Mais de R$400,00. Portanto, os servidores estão ganhando,

sim, se não todos, boa parte deles, salário inferior àquilo que é direito de qualquer

trabalhador neste país, ou seja, um salário mínimo; não menos.
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Tenho outro “contrachoque” aqui, cuja referência é também do mês de julho. Este é

privilegiado, pois o salário, o vencimento básico, é de R$383,67, abaixo, contudo, do

salário mínimo. Esse servidor recebe de quinquênio administrativo R$80,80;

vantagem pessoal por estar ativo, R$20,33; auxílio-transporte, R$37,80; quinquênio

administrativo, R$52,50; vantagem por tempo de incorporação, R$38,37; e Sindpol,

R$18,65. Aliás, o Sindpol é um débito, não é crédito. O crédito aqui é a vantagem por

tempo de incorporação, cujo valor é de R$18,65. Vejam bem, senhoras e senhores,

R$632,12 é o total de tudo isso.

Descontados R$214,54, o líquido é de R$417,58, o que leva novamente o valor

recebido para menos que um salário mínimo, sendo que a primeira explanação de

valores que li para os senhores e as senhoras diz que o líquido desse servidor é de

R$309,72. Portanto, quero crer que há um equívoco nessa declaração do jornal e que

talvez a informação desses contracheques, que eu, brincando de forma séria, chamo

de “contrachoques”, não chegou ao gabinete da administração pública do nosso

Estado, pois está comprovado em documento de julho de 2009, mês passado. Aqui

mostra claramente que os servidores estão recebendo menos de um salário mínimo,

eles que têm a responsabilidade de cuidar da minha segurança, da sua segurança,

da segurança de quem está em casa nos vendo pela TV Assembleia, da segurança

da nossa família e, consequentemente, dos nossos filhos. São eles que trabalham

para que tenhamos dias e noites mais tranquilos. Mas, com esse salário, infelizmente,

é impossível que esses servidores tenham cabeça para trabalhar.

Deixo, então, a minha voz somada à voz de tantos outros Deputados e Deputadas

desta Casa, Sr. Presidente, fazendo coro com os servidores por seu choro legítimo.

Espero que o nosso governo se sensibilize com a penúria por que passa a classe, se

não toda ela, boa parte dela, e reveja e dê o aumento que a categoria reivindica.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tenente Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio* - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, Sras. e Srs.

Deputados, ocupo a tribuna primeiramente para fazer um agradecimento aos

Prefeitos que estiveram em nossa audiência pública na última segunda-feira, em

Sacramento, e ao Baguá, Prefeito do Município. A Comissão de Turismo, Indústria,
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Comércio e Cooperativismo esteve presente em Sacramento, no Parque Náutico de

Jaguara, com a presença maciça de 24 Prefeitos, mais de 30 Vereadores, Secretários

Municipais e Desembargadores. Isso foi motivo de grande satisfação para nós, tendo

em vista que tivemos a presença de sete Deputados Estaduais e um Federal e

trouxemos resultados muito positivos dessa reunião.

Parabéns a todos que nos receberam. Agradeço ao Dr. Ivan, Diretor e proprietário

do Parque Náutico de Jaguara, que nos cedeu gentilmente o espaço para que a

audiência pública acontecesse em Sacramento.

Gostaria de agradecer ao Papinha, Secretário de Planejamento; ao Vereador Luís

Sinhoreli, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sacramento; ao Luizão Bizinoto,

Secretário de Agricultura, enfim, a todos os que participaram ativamente para que

realizássemos essa audiência pública em Sacramento. Parabenizo e agradeço à

cidade de Uberaba, em cuja Câmara Municipal, realizamos, na terça-feira à noite,

uma audiência pública da Comissão de Segurança Pública, da qual faço parte, sob a

Presidência do Deputado João Leite, nosso companheiro e amigo. Aliás, foi uma das

melhores reuniões de que participamos, pois nos trouxe um resultado muito positivo.

Gostaria de cumprimentar o Cel. Aquino, Comandante Regional da Polícia Militar,

numa área que abrange 30 Municípios em torno de Uberaba; e o Dr. José Paulino,

Delegado Regional, pela responsabilidade por essa cidade. Eles puderam participar

dessa audiência pública e nos mostraram como se realiza um bom trabalho.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o assunto mais importante que nos traz a esta

tribuna causa também muita preocupação para nós, que somos de Uberlândia. Sou

filho dessa cidade e estou preocupado com o problema da gripe que está afligindo o

País, o continente, enfim, o mundo inteiro. Em Uberlândia, formou-se uma frente para

elaborar um estudo. Depois realizaram várias reuniões com o Ministério Público

Estadual e Federal, as entidades de classe, a CDL, a Aciub e a representação da

OAB, da Secretaria Regional de Saúde, da Universidade Federal de Uberlândia, dos

médicos infectologistas e do Reitor, para mostrarem que realmente Uberlândia estava

- ou ainda está - correndo um sério risco. Quando se precisa de leitos, consultas,

internações e cirurgias, a maioria do povo daquela região vai para Uberlândia, pois é

uma cidade-polo, onde há uma universidade conhecida como Universidade da
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Medicina. Essa equipe de estudo levou isso ao conhecimento do Prefeito Odelmo

Leão, que atentamente ouviu todos esses segmentos. Com uma preocupação muito

grande, mas com o pulso firme de um administrador correto, levando em

consideração, em primeiro lugar, a vida humana e o risco que todos nós corríamos na

cidade e na região, decidiu adiar e até cancelar compromissos. Citarei aqui alguns

exemplos. No dia 31 de agosto, em Uberlândia, teríamos as comemorações do

aniversário da cidade. Todavia o Prefeito decidiu cancelar os compromissos, entre os

quais inauguração de obras importantes, palestras e visitas, já que certamente

haveria aglomeração de pessoas. Aliás, decidiu cancelar também, no Parque de

Exposições Camaru, a nossa exposição, que já é tradicional e centenária, onde

receberíamos centenas de milhares de pessoas durante os 10 dias de festa. Foi

cancelado também ou adiado o “Triângulo Music”, que recebe, no Estágio João

Havelange, centenas, milhares de pessoas e já se tornou tradição em Uberlândia,

com a participação de vários artistas de todo o País. Tudo isso já estava agendado,

encaminhado e acertado - até os ingressos - mas foi feito o cancelamento ou

adiamento.

Apesar de querermos muito que esse evento aconteça, dificilmente será ainda

neste ano. Também foi cancelado um encontro latino-americano, que afetaria

diretamente o turismo. Esse evento é ligado aos Convention Bureau de toda a

América Latina, e já tinha mais de 5 mil pessoas confirmadas. Por simpatia, houve

alguns adiamentos ou cancelamentos de reuniões, até mesmo de audiências

públicas, como a de Araxá, onde faríamos uma reunião no dia 25 de agosto para

tratarmos do tráfico de mulheres, jovens e crianças para o exterior e o pornoturismo,

e a de Tupaciguara, da qual nossa Comissão de Turismo participaria para discutirmos

sobre a pesca esportiva e o torneio de pesca nessa cidade.

Com tudo isso, sabemos que os Prefeitos, principalmente o de Uberlândia, que teve

o maior impacto e sofreu críticas de algumas pessoas, estão de parabéns.

Parabenizo publicamente a atitude corajosa do Prefeito Odelmo Leão. Ele teve uma

atitude humana por amor às pessoas de Uberlândia e, com grande responsabilidade,

teve de tomar uma decisão. Não temos leitos suficientes na cidade, apesar de

Uberlândia ser a cidade que tem as melhores condições para internar as pessoas nos



____________________________________________________________________________
623

hospitais e clínicas particulares. Agora está sendo construído, com recursos próprios

da cidade e do Estado, um hospital municipal na cidade. Trata-se de uma parceria do

governo estadual - do Governador Aécio Neves - com o governo municipal - do

Prefeito Odelmo Leão. Mesmo havendo grande quantidade de leitos em Uberlândia,

jamais seriam suficientes para atendermos numa eventual epidemia ou no risco de

várias pessoas que venham a contrair o vírus da gripe que está atingindo nosso país

e o mundo inteiro. Mais uma vez, parabenizo nosso Prefeito pela atitude. Espero que

não só os Deputados da nossa região, mas também a Câmara de Vereadores de

Uberlândia e todo segmento da nossa sociedade compreendam essa decisão que o

Prefeito teve de tomar. Tenho certeza absoluta de que não foi confortável para ele

tomar uma decisão como essa. Ele teve de realmente observar e analisar

profundamente a situação, e quando se trata de risco de morte de seres humanos,

temos de ser cautelosos para tomar a decisão sábia e acertada o mais rápido

possível. Então, com a população de Uberlândia compreendendo essa necessidade,

tivemos de fazer dessa forma, ou seja, o Prefeito teve de agir em conjunto,

compartilhando responsabilidade com mais pessoas, já mencionadas, tanto da

Universidade e dos Ministérios Públicos Federal e Estadual como da Secretaria

Regional de Saúde. Com tudo isso, é evidente que temos de nos solidarizar com o

Prefeito Odelmo Leão. Mais uma vez, parabenizo-o pela atitude.

Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente, ocupando neste

momento a Presidência, aproveito a oportunidade para registrar que tenho absoluta

certeza de que a imprensa de Uberlândia também está empenhada nessa causa.

Agradeço a forma respeitosa como acatou a decisão e a determinação do Prefeito

daquela cidade. Tanto o nosso gabinete de Belo Horizonte quanto o de Uberlândia

estão à disposição. Saibam que queremos estar de mãos dadas com vocês para

ajudar no que for necessário, para que tenhamos - ou continuarmos tendo - uma

administração séria, coesa, inteligente e humana, como é o caso da cidade de

Uberlândia.

Nossa bancada de Vereadores de Uberlândia está apoiando isso. Conversei hoje

com o Vereador William Alvorada, a Vereadora Jerônima Carlesso e o Vereador Hélio

Ferraz, o Baiano, Presidente da Câmara, que estão ajudando nessa divulgação. Em
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Uberlândia, hoje teríamos a visita do Senador Magno Malta, Presidente da CPI da

Pedofilia, o qual iria falar sobre esse problema no País, mas sua visita foi cancelada.

Também teríamos um encontro com o Senador Hélio Costa, Ministro das

Comunicações, que também teve de cancelar a sua ida a Uberlândia, marcando uma

data posterior. Com isso, Uberlândia deixa de receber vários visitantes. Haveria

também eventos esportivos e sociais em nossa cidade, os quais também foram

cancelados. Peço a compreensão de todos e o apoio ao nosso Prefeito Odelmo Leão.

Finalizando, Sr. Presidente, peço aos 76 Deputados da Assembleia Legislativa -

comigo são 77 - que orientemos também os Prefeitos dos Municípios que

representamos no sentido de que tomem o máximo de cuidado nas aglomerações

que podem ocorrer nas cidades, pois está sendo muito perigoso. Dentro de cinemas,

parques, circos, exposições, de qualquer tipo de reunião fechada, devemos ter o

maior cuidado possível, pois não sabemos até quando isso poderá ser perigoso para

a Nação.

Um palestrante da Desg, que esteve em Uberlândia, fez o seguinte comentário:

estudiosos já estão dizendo que, até 2020, a população da Terra tenderá a ser

dizimada pela metade. Não sabemos até que ponto isso pode ser verdade, mas

esperamos que não seja pelo vírus da gripe suína. Muito obrigado, Sr. Presidente;

muito obrigado, Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Juarez Távora.

O Deputado Juarez Távora - Obrigado. Boa-tarde, Presidente e nobres colegas.

Ocupo esta tribuna hoje para lembrar que está em curso, em todos os Estados, desde

o ano passado, a campanha Moradia Digna - Uma Prioridade Social, com o propósito

de coletar 1.500.000 assinaturas no País em apoio à Proposta de Emenda à

Constituição nº 285/2008, que vincula o Orçamento da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios aos respectivos fundos de habitação de interesse social. Se

aprovada, essa proposta de emenda à Constituição trará a questão habitacional para

o âmbito das políticas públicas, a exemplo do que já ocorre com a saúde e a

educação. Isso com a garantia constitucional de recursos específicos para subsidiar

projetos de moradia para famílias de baixa renda, até que se elimine o déficit
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habitacional do País, com o percentual mínimo de 2% da arrecadação da União e 1%

dos Estados e Municípios, conforme proposta apresentada. Dados estatísticos

demonstram que, no Brasil, milhões de pessoas moram nas favelas, nos loteamentos

irregulares, nos cortiços e nas ruas, em situações inadequadas, jogando por terra um

dos princípios da cidadania. Segundo dados da pesquisa realizada em 2006 pela

Fundação João Pinheiro, somente na Região Metropolitana de Belo Horizonte o

déficit está na faixa de 200 mil domicílios. No Estado, esse número chega a 800 mil

unidades. Como integrante da Frente Parlamentar da Engenharia, Arquitetura e

Agronomia, participei na semana passada, a convite do Presidente do Crea, Eng.

Gílson Queiroz, de uma reunião de trabalho do grupo de habitação do Conselho, com

a presença de técnicos do Crea, do Comitê Estadual pela Moradia Digna de Minas

Gerais, de órgãos representativos de engenheiros e arquitetos, da Cohab e da

Prefeitura de Belo Horizonte. Na oportunidade, assumi o compromisso de solicitar o

apoio de todos desta Casa para que Minas Gerais atinja a meta de coletar 160 mil

assinaturas em apoio a essa proposta de emenda à Constituição, de grande

importância.

Cabe ressaltar que as razões que fundamentam essa campanha são irretocáveis:

“com moradia digna, o trabalhador rende mais no emprego, a criança estuda melhor,

a família passa mais tempo em casa. Com isso, potencializam-se os efeitos dos

investimentos públicos em saúde, educação, mobilidade urbana e segurança pública”.

Penso, caros colegas, que esta Casa Legislativa pode e deve contribuir muito nessa

campanha, juntamente com lideranças e segmentos organizados, para a

concretização do sonho de 8 milhões de brasileiros que sonham com a casa própria.

Ao mesmo tempo, contribuiremos também para viabilizar o programa de 1 milhão de

moradias do governo federal. Estejamos juntos, este é o meu convite a todos vocês,

caros Deputados.

Sr. Presidente, outro tema que me traz a esta tribuna hoje, infelizmente, tornou-se

assunto diário nas páginas dos jornais: os acidentes em rodovias federais. Refiro-me

ao gravíssimo acidente ocorrido ontem na BR-040, próximo à cidade de Congonhas,

vitimando seis cidadãos, quatro de uma mesma família. Segundo dados da Polícia

Rodoviária Federal, as estatísticas da BR-040 em 2008 são as seguintes: 4.376
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acidentes, 1.969 feridos leves, 769 feridos graves e 191 mortes. Ressalto que esse

número de 191 mortes se refere às pessoas que morreram no local do acidente, não

contabilizando os que morreram nos hospitais após os acidentes. Sem contar as

várias pessoas que ficaram inválidas ou em situações mais graves. Essa situação é

insuportável. Pergunto aos nobres colegas: qual a solução? Há negligência dos

órgãos responsáveis pela manutenção das BRs? Há pouco tempo foi criada nesta

Casa uma frente parlamentar para tratar de assuntos da BR-040. Gostaria que esta

Casa, através da Comissão de Transportes e dessa frente parlamentar, tomasse

providências com o intuito de acionar a Polícia Rodoviária Federal, o DNIT, enfim,

todos os responsáveis para que identifiquem os locais onde ocorre a maior parte dos

acidentes e tomem medidas preventivas para amenizar o problema. Se necessário,

que tomem medidas emergenciais, como redutores de velocidade, melhora na

sinalização, para diminuir o grande número de acidentes que vêm ocorrendo nessa

BR especialmente. Uma vida que se perde já é muito. Não podemos mais aceitar

essa situação de transformar em simples estatísticas o que está ocorrendo. Para os

senhores terem ideia, somente em 2008 foram quase 200 mortes e 5 mil acidentes.

Caro amigo Deputado Ademir Lucas, a Comissão de Transportes deve fazer uma

reunião com o Diretor-Geral do DNIT, a Polícia Rodoviária Federal, para apresentar

dados, informações. Precisamos de uma solução urgente. Em relação ao trecho onde

ocorreu esse acidente, o Km 596 da BR-040, há três meses, em maio, apresentei um

requerimento mostrando que sempre ocorrem acidentes ali. Solicitei a formulação de

apelo ao Superintendente Regional do DNIT com vistas à realização de estudos

sobre as intervenções necessárias no Km 596 dessa rodovia, travessia do Bairro

Pires, no Município de Congonhas, onde ocorrem acidentes gravíssimos como o de

ontem. É necessário que o governo federal tome providências urgentes.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Juarez Távora, V. Exa. citou o local

do acidente ocorrido ontem na BR-040. Estamos sempre acompanhando e sabemos

que ocorrem muito acidentes no muro atirantado próximo ao Viaduto das Almas, onde

uma faixa cedeu. O outro local de grande ocorrência de acidentes é a curva do

Ribeirão do Eixo, em direção ao Rio de Janeiro. São 3km de rampa em descida e

uma curva no final. Na semana passada uma carreta estourou os pneus nesse
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trecho, atingiu uma “van” com militares da Aeronáutica, faleceram duas pessoas e um

dos militares ficou sem uma perna. Como V. Exa. mencionou no início, além dos

mortos, há aqueles que ficam com sequelas permanentes por conta desses

acidentes. Não consegui ouvir onde ocorreu esse acidente de ontem que vitimou

quatro pessoas de uma mesma família. Ele ocorreu na curva do Ribeirão do Eixo?

O Deputado Juarez Távora - Agradeço o aparte do Deputado João Leite. O

acidente gravíssimo que aconteceu ontem foi próximo a Congonhas, perto do Km

596, perto do Bairro Pires, mais ou menos a 4km depois dessa curva.

O Deputado João Leite (em aparte) - Onde há uma igreja, próximo à antiga Ferteco.

Naquela curva antes de se chegar à barreira da Polícia Rodoviária Federal?

O Deputado Juarez Távora - Isso mesmo. Naquela curva.

O Deputado João Leite (em aparte) - Queria parabenizar V. Exa. por sua

preocupação e pelo trabalho que V. Exa. está fazendo de identificar os lugares mais

perigosos. Infelizmente o DNIT não faz absolutamente nada. Sabemos que os

acidentes continuarão acontecendo na curva do Ribeirão do Eixo. Quando passo ali,

diminuo para ver se não está descendo alguma carreta ou algum outro veículo

pesado, para não cruzar na curva. Os veículos pesados não conseguem fazer a

curva. Todos sabem disso, e o DNIT não faz obras, não coloca redutores. É

importantíssimo esse trabalho que V. Exa. faz, chamando a atenção para esses

locais onde mineiros e brasileiros perdem a vida sem qualquer providência do

governo federal. Talvez hoje tenhamos novamente fechada a BR-381 norte, em

direção a João Monlevade, local onde estão morrendo várias pessoas, assim como

na BR-040, nesses locais que V. Exa. está identificando. Parabéns pelo seu

pronunciamento.

O Deputado Juarez Távora - Agradeço o aparte do Deputado João Leite. Quero

frisar mais uma vez a quantidade de acidentes que têm ocorrido em uma BR

fundamental, que liga dois Estados economicamente importantíssimos para o País.

Quero deixar registrada nos anais desta Casa a preocupação nossa e da maioria dos

Deputados com essa situação, para unirmos nossas forças e chamarmos o DNIT à

responsabilidade, para que tome providências emergenciais e o problema seja

solucionado definitivamente. O Deputado João Leite mencionou que todo dia 13



____________________________________________________________________________
628

acontece uma paralisação da BR-381, que vai para João Monlevade e Ipatinga. Essa

frente parlamentar está nessa ação há quase um ano, lutando para que o DNIT tome

providências. Pelo volume de acidentes que têm ocorrido na BR-040, acho que a

frente parlamentar da BR-040 deveria tomar providências similares, para que o DNIT

enxergue a precariedade das estradas e para que possamos trafegar com mais

tranquilidade. São as minhas considerações. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Juarez Távora) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Cumprimento a todos. Parece brincadeira. Está aqui

nas manchetes de todos os jornais de Minas o que vínhamos denunciando há algum

tempo: a Copasa já pretende subir o valor das contas de água. Está também um dado

importante: a Copasa lucrou R$107.000.000,00 no segundo trimestre. Eu já havia

denunciado aqui há muito tempo qual era a manobra dessa empresa. Está aqui, aliás,

uma denúncia. Trata-se de uma irresponsabilidade da Copasa. Essas matérias dos

jornais servirão de prova. Vamos lutar até o fim. Não podemos aceitar irregularidades,

ilegalidades, arbitrariedades que vão totalmente contra os interesses da população,

dos consumidores de Minas Gerais. Em janeiro conseguimos uma liminar na Justiça

para suspender o aumento do valor da tarifa de água da Copasa. Conseguimos

suspender, por meio de representação ao Ministério Público, esse reajuste que seria

em torno de 9%. Essa luta vem desde 2007. A Copasa, não satisfeita, recorreu ao

Tribunal de Justiça. Perdeu. Como ela queria aumentar o valor da tarifa de água de

qualquer jeito, recorreu ao STJ. Perdeu lá também, por decisão do Presidente

daquela Corte. Para adequar a legislação, para burlar a lei, o governo enviou a esta

Casa o projeto que cria a agência para regular o setor. Só que, infelizmente, ele veio

camuflado. Ele não regulamenta, não tem o objetivo de fiscalizar, mas, sim, o de

aumentar o valor da tarifa. Esse é o objetivo do projeto que cria a agência e que

tramitou aqui. Repito, o único objetivo é majorar. Trata-se de uma agência

homologatória para aumentar mais ainda os valores das tarifas de água no Estado,

que já são muito caras. O projeto foi aprovado e sancionado. Se fosse uma agência

de verdade, deveria disponibilizar a planilha de custos, todos os dados para que a

população tivesse acesso, a fim de que se fizesse uma análise para ver se é preciso
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ou não haver aumento.

Vamos dar um exemplo. O ano passado a Cemig pediu 23% de aumento no valor

da tarifa de conta de luz na planilha. Teria de aumentar esses 23%? Não. Foi feita

uma grande campanha. Recolhemos mais de meio milhão de assinaturas. As

pessoas participaram, os Deputados desta Casa contribuíram. Provamos várias

irregularidades na planilha de custo e, em vez de aumentar o valor das tarifas de

conta de luz, o que aconteceu? Houve uma redução de 17% o ano passado. Foi a

primeira redução na história da Cemig no valor da conta de energia elétrica. Repito,

houve redução de 17% no valor das tarifas de conta de energia elétrica o ano

passado. Vejamos este ano. Quanto a Cemig pediu de aumento? Mais de 32%.

Aumentou esse percentual? Não. Eu e o Deputado Federal Elismar Prado fomos lá e

enfrentamos um batalhão de advogados da Cemig na Aneel, em Brasília. Nós os

enfrentamos de peito aberto. Conseguimos, mais uma vez, provar várias

irregularidades. O valor operacional é de mais de R$160.000.000,00; há recurso para

contratar secretário, com valor realmente astronômico. Conseguimos barrar tudo isso,

e o valor de aumento ficou 4% abaixo da inflação. Aumentaram os 32% que a Cemig

queria? Não. Então, a Copasa fala que quer tanto por cento de aumento e aumenta.

Não é assim que funciona a legislação. Em Uberaba, o Prefeito Anderson Adauto

determinou, por decreto, aumento de 20% no valor da conta de água para a

população. Trata-se de um aumento totalmente ilegal. O Prefeito não tem prerrogativa

para isso, nem o Diretor do Acodal, departamento municipal, nem o Presidente ou

Diretor da Copasa, nem o Governador. A lei é clara, tem de haver uma agência

autônoma, independente, para analisar a planilha e ver se é preciso haver aumento.

Às vezes pode haver até redução. A Copasa registrou lucro de R$107.000.000,00. Se

registra lucro acima de lucro, mais lucro, é mais dinheiro para os acionistas

internacionais, é mais grana, e vai precisar de aumento para quê? Então, é isso que

temos de analisar. Cansamo-nos de falar aqui, água e energia elétrica - e é a

realidade - são bens públicos essenciais à vida e não podem ser tratados como estão

sendo no nosso Estado, como mera mercadoria.

Mais sério ainda, fala-se antes de a agência estar em funcionamento. Isso é o

calcanhar de Aquiles, que vai servir de prova no processo a que daremos entrada.
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Aliás, é justamente essa a matéria que saiu no “Estado de Minas”. Vejam o que diz o

Diretor Financeiro da Copasa: “(...) ‘Daí abrirmos a discussão quanto ao reajuste

ainda em agosto. E anunciamos o índice em setembro, disse o Diretor Financeiro e

de Relações com Investidores da empresa, Ricardo Augusto Simões Campos’”.

Ele não tem prerrogativa para isso. Ele não tem autoridade para isso. Do ponto de

vista jurídico, ele não é responsável por isso, ele não tem prerrogativa legal, cometeu

uma grande irregularidade, já que a Lei nº 11.445 estabelece que quem determina o

reajuste é a agência. Só se a agência estiver totalmente atrelada. Atrelada não,

capturada. Capturada por quem? Só se a agência estiver capturada pelo próprio

governo do Estado e pela Copasa. Aí, o que vai acontecer? Aquilo que sempre

dissemos aqui: a raposa tomando conta do galinheiro. A agência vai fazer aquilo que

o povo quer? Vai defender o povo? Vai defender uma tarifa de aumento justa na

conta de água e de esgoto? De maneira nenhuma. O que a agência vai fazer? Vai dar

o reajuste que o Diretor Financeiro pediu. É por isso que ele já está anunciando com

antecedência a possibilidade de aumento no valor da tarifa de água. A conta de água

vai subir; ele já está afirmando que a conta de água vai subir, embora não tenha

prerrogativa legal para isso. Então, trata-se de uma questão muito séria, que cabe ao

Ministério Público, ao Poder Judiciário. Vamos cobrar um posicionamento muito firme.

Aliás, queremos parabenizar a postura de muitos Promotores do nosso Estado pelo

entendimento de cumprir o que está na legislação. Foi assim em Montes Claros, que

determinou a redução de um terço no valor das tarifas de água, determinou a

devolução dos valores pagos indevidamente. E assim está sendo em vários

Municípios de Minas Gerais. Vamos acompanhar de perto o trabalho do Ministério

Público e do Poder Judiciário, vamos elogiar e fazer justiça. Porém, podem ter

certeza de que vamos cumprir o nosso papel de fiscalizar a autonomia dos Poderes.

Não é porque o Governador estabelece o orçamento para os Poderes que eles vão,

de certa forma, poder intervir em outro Poder. Não podemos admitir isso de maneira

nenhuma. Tem de haver total independência e harmonia entre os Poderes. E que a

justiça realmente seja feita. No caso do valor da conta de água e de luz, a população

realmente não aguenta mais. A tarifa é abusiva, elevada e uma das mais caras do

Brasil.
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A população paga muito caro pela taxa de esgoto, mas, infelizmente, às vezes não

tem o serviço prestado. O esgoto corre, geralmente, a céu aberto. É jogado nos rios,

nos lagos, poluindo o meio ambiente. Isso é uma grande injustiça. A população, em

muitas cidades, como é o caso de Paracatu, onde tive a felicidade de estar no final de

semana - está aqui o Deputado Almir Paraca, que sabe muito bem disso - paga o

mesmo valor pela água que entra e pela água que sai, o mesmo valor que se paga

pela água paga-se pelo esgoto também. Isso é uma grande injustiça, infelizmente não

há sistema de tratamento de esgoto. Estamos cumprindo o nosso papel. Ficamos

perplexos com a matéria veiculada hoje no jornal “Estado de Minas”. Isso prova que

há interesse em se criar a agência apenas para aumentar o valor da tarifa de água

em nosso Estado. Já havíamos denunciado isso aqui e hoje confirmamos com essa

declaração, no mínimo irresponsável, do diretor da Copasa. Ou seja, é irresponsável

e contraria a legislação. Com isso, a Copasa demonstra que não respeita seu povo,

os consumidores, a população de Minas Gerais, a Lei Federal nº 11.445 e a Justiça.

Está aqui a notícia de que a Copasa aumentará, de qualquer jeito, o valor da conta de

água. Esta notícia serve de prova para o Poder Judiciário: “O mineiro terá mais um

aumento nas contas básicas da casa no mês que vem. A Companhia de Saneamento

de Minas Gerais - Copasa - disse ontem que o reajuste de março, suspenso pela

Justiça até que fosse criada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG -, será

anunciado nas próximas semanas. A lei que criou a agência foi sancionada no último

dia 3, e a diretoria deve ser aprovada pela Assembleia Legislativa em breve, o que a

torna efetivamente em funcionamento. ‘Daí abrimos a discussão quanto ao reajuste

ainda em agosto e anunciamos o índice em setembro’, disse o Diretor Financeiro e de

Relações com Investidores da Empresa, Ricardo Augusto Simões Campos. O

reajuste estava previsto, em março, para ser em torno de 9,05%.”.

Olhem só a irresponsabilidade. Nem foi sabatinada ainda a agência, e o diretor já

anuncia aqui o reajuste. Esta é uma questão nítida e notória para todos os Deputados

desta Casa. Aqui está uma comprovação da irresponsabilidade dessa gestão da

Copasa; está aqui a prova. Antes mesmo de a agência estar criada, de os diretores

serem nomeados, de as planilhas de custo passarem por auditoria de fiscalização, o



____________________________________________________________________________
632

diretor já anuncia o novo aumento e fixa até o percentual. Isso mostra um desrespeito

com a população de Minas Gerais, o que não podemos admitir de forma alguma.

Sabemos que se trata de uma empresa poderosíssima, que aumenta sua

arrecadação ano após ano e possui força junto aos grandes veículos de

comunicação, mas deixamos aqui nosso ponto de vista, a nossa indignação em nome

da população de Minas, das pessoas mais pobres que passam por muitas

dificuldades. Às vezes, muitas mães deixam de comprar comida para seus filhos para

pagarem a conta de água, e a Copasa não se comove. Se atrasarem o pagamento da

conta, a empresa corta-lhes o fornecimento da água. O cidadão pode estar

precisando, pode estar doente em casa, mas ficará sem a água, bem público

essencial, assim como o é a energia. É com muita tristeza que vemos essa matéria,

mas, por outro lado, é também com enorme satisfação, porque ela servirá como

instrumento para entrarmos na Justiça e provar o verdadeiro objetivo da agência, que

não é fiscalizar, não é regular o setor de saneamento. O objetivo da agência é

aumentar o valor da conta, é sacrificar a população de Minas Gerais, os

consumidores, que já pagam uma tarifa muito elevada. Esse é o objetivo da agência,

e a prova está aqui. Vamos solicitar providências ao Ministério Público, ao Poder

Judiciário. Ademais, solicitaremos ao Governador providências em relação a essa

postura da Copasa, que contraria a legislação. A nossa ação não para. A caravana da

Copasa está percorrendo diversos Municípios do Estado de Minas Gerais. Estamos

conclamando a população a indignar-se, pois só assim as coisas acontecem.

Infelizmente, se não colocarmos a boca no trombone, se não lutarmos, os poucos

direitos que temos irão por água abaixo. Nosso papel é a defesa do povo, mostrar a

verdadeira realidade, garantir a participação de todos e o respeito aos direitos dos

cidadãos. Declarações de aumento como essa merecem nosso total repúdio. A nossa

luta continuará. Nossa caravana está percorrendo os Municípios. Estivemos em

Paracatu, Noroeste de Minas. Neste final de semana, estaremos na cidade de

Romaria. Intensificaremos nossos trabalhos em Uberaba, contra a determinação do

Prefeito Municipal de aumentar o valor da água em 20%, o que é ilegal. Quem -

Vereador, entidade, Igreja - tiver alguma reclamação para nos trazer, de seu

Município, passe em nosso gabinete. Tomaremos todas as providências para
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ingressarmos com ações na Justiça que garantam os direitos do cidadão e do

consumidor. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Antes de iniciar meu pronunciamento, concedo aparte

ao Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Getúlio Neiva.

Sr. Presidente, gostaria de ter tido oportunidade de fazer uso da tribuna, mas não foi

possível inscrever-me a tempo, na tarde de hoje. Não poderia deixar de registrar, com

muita alegria, fazendo desse registro uma homenagem do povo mineiro e desta

Casa, o aniversário de 150 anos da chegada ao Brasil do irmão Simonton, que nos

trouxe os ideais presbiterianos e, por conseguinte, fundou a Igreja Presbiteriana no

País.

São 150 anos de serviços prestados, uma história de pregação da palavra de Deus

e de formação do povo cristão. Não foi feito apenas um trabalho de evangelização,

mais um trabalho social dos mais relevantes na história do nosso país. Sinto-me

inteiramente à vontade ao trazer este testemunho, especialmente porque tenho a

convivência com alguns irmãos presbiterianos. Sou católico, o que não é novidade

para os que me conhecem. No meu dia a dia demonstro essa minha opção religiosa.

Todavia, acima de tudo, tenho com clareza a compreensão de que é impossível

formar uma sociedade fraterna, que busque a evolução do ser humano, norteada

pelos princípios do respeito e do amor ao próximo sem educação espiritual, sem

evangelização. Dentro desse sentimento, sempre procuro verificar a importância dos

segmentos religiosos verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus e,

especialmente, com a ação conjugada com o princípio da evangelização.

Os presbiterianos do Brasil dão esse testemunho. São um século e meio, 150 anos

de uma história irreparável, irretocável de prestação de serviço, de evangelização, de

educação espiritual e, especialmente, de amor ao Brasil, de amor à nossa pátria.

Registro esta homenagem a esse pioneiro, o irmão Simonton, na pessoa de todos

os demais pastores e fiéis, na pessoa do Pastor José Roberto e na do Pastor

Salomon Barzola, da 1ª e da 2ª Igrejas Presbiterianas em Divinópolis,
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respectivamente. Fica aqui esse registro, agradecendo ao Deputado Getúlio Neiva

imensamente a generosidade de me permitir, neste aparte, fazer o registro desta

homenagem do povo mineiro à Igreja Prebisteriana do Brasil.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente e caros Deputados, aproveitando os 4

minutos que me sobram para este pronunciamento, agradeço ao Deputado João Leite

ter-nos cedido esse espaço. Apenas para uma lembrança. A nossa região do

Nordeste mineiro está passando por um momento muito importante, um momento em

que se define no governo com um grupo chamado Novo Horizonte, formado pela

Companhia Siderúrgica Nacional, pela Vale do Rio Doce e pela Votorantim, a

aplicação de recursos na ordem de R$2.400.000.000,00 na exploração da jazida de

minério de ferro na região de Porteirinha, Grão-Mogol e Salinas.

Este é um momento importante porque o projeto está sendo apresentado. Há algum

tempo ocupei esta tribuna para falar sobre a necessidade de termos na região uma

estrada de ferro. Fui até ridicularizado por algumas pessoas por imaginar que a

região poderia sonhar com uma estrada de ferro. Quanto a esse megaprojeto que se

apresenta agora, é incrível, mas, a não ser o Quadrilátero Ferrífero, não existe uma

outra jazida tão importante e grande de minério tão fino como essa, revelada agora,

mas que eu conhecia desde a década de 70, na região do Vale do Jequitinhonha.

Eu acho estranho a divulgação feita pelo próprio jornal “Minas Gerais”, pelo “O

Tempo” e pelos vários jornais que divulgaram essa matéria colocando de forma até

bonita: “Descoberta megajazida milionária no Norte de Minas”. Isso não é verdade. É

Nordeste de Minas, é Vale do Jequitinhonha. Não é Norte de Minas. É no Vale do

Jequitinhonha, na beira da Estrada Rio-Bahia, da BR-116.

Sr. Presidente, no projeto consta aquilo que falei desde 2007 e que venho, como

Prefeito que fui, desde 2003, trabalhando e, antes disso, como Deputado Federal e,

antes disso, como Prefeito e, antes disso, como Secretário de Estado, desde 1970,

quando eu era jornalista, e em 1995, quando fiz, através da Secretaria de Recursos

Minerais, Hídricos e Energéticos, o mapeamento geológico da região, sabíamos da

existência dessas grandes jazidas.

No entanto, é preciso agora buscar a unidade das lideranças da região para que

não se permita que esse consórcio de várias empresas venha a utilizar-se do mesmo
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recurso que a MMX utilizou construindo mineroduto. Não podemos aceitar. Já que a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico está envolvida no processo e se

comprometeu a ajudar na infraestrutura, é preciso que a região se una para exigir que

se faça a estrada de ferro, e não o mineroduto.

Por que, Sr. Presidente? Porque só de granito nós produzimos 400 carretas por dia.

Tenho denunciado aqui que estamos perdendo as estradas do Proacesso pelo

volume de peso das carretas que passam nas estradas construídas pelo governo do

Estado. É preciso enxergar que o mineroduto atenderá apenas a essas jazidas de

minério de ferro. Mas temos de explorar o chumbo, o estanho, que existe na região, o

caulim, o calcário, o feldspato, a mica, o tório, o bório e o lítio da região de Araçuaí.

É preciso que se explorem os minérios existentes em Jenipapo de Minas, Coronel

Murta e Chapada do Norte, além do gás que pode ser envasado na região do São

Francisco e transportado para o litoral, já envasado e compactado em tonéis. A

estrada de ferro vai servir para a exploração das demais ocorrências minerais

existentes naquela região dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e também do

Norte de Minas.

A nossa fala é pela busca da unidade. Gostaríamos de conclamar todos os

Prefeitos da Amaj, da Amej, da Ambaj e da Amuc para se reunirem e se aglutinarem

numa federação, porque, no próximo dia 2 de setembro, já está marcada a audiência

com o Vice-Governador Anastasia, para colocar essa proposta de unidade e

unificação em torno do projeto.

Agradeço, Sr. Presidente, a cessão do espaço e deixo bem clara a nossa

convocação. É preciso dar uma certa unicidade de procedimento às lideranças

daquela região, para que os objetivos sejam alcançados, a fim de que a estrada de

ferro do Nordeste mineiro seja efetivamente construída em pouco tempo, porque a

exploração da jazida já começa em 2011. Muito obrigado, Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

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

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária,

em 12/8/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.162/2009, do Deputado Mauri Torres,

3.176/2009, do Deputado Fábio Avelar, 3.346/2009, do Deputado Adalclever Lopes,

3.398/2009, do Deputado Carlin Moura, 3.413/2009, do Deputado Ademir Lucas,

3.414/2009, do Deputado Gilberto Abramo, 3.415/2009, do Deputado Irani Barbosa,

3.416/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 3.422/2009, do Deputado Djalma

Diniz, 3.425 e 3.426/2009, do Deputado Tenente Lúcio, 3.427/2009, do Deputado

Walter Tosta, 3.434/2009, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 3.435/2009, do

Deputado Antônio Carlos Arantes, 3.446/2009, do Deputado Dimas Fabiano,

3.447/2009, do Deputado Wander Borges, 3.451/2009, do Deputado Doutor Viana,

3.453 a 3.455/2009, do Deputado Eros Biondini, 3.457/2009, do Deputado Lafayette

de Andrada, 3.459/2009, do Deputado Sebastião Helvécio, 3.460/2009, do Deputado

Ronaldo Magalhães, 3.463/2009, do Deputado Adalclever Lopes, 3.467/2009, do

Deputado Alberto Pinto Coelho, 3.468/2009, do Deputado Antônio Júlio, 3.471/2009,

do Deputado Wander Borges, 3.472/2009, do Deputado Padre João, e 3.473/2009, do

Deputado Inácio Franco, e dos Requerimentos nºs 4.223/2009, do Deputado Wander

Borges, 4.295/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, 4.311 a 4.313/2009, da

Comissão de Participação Popular, e 4.326/2009, do Deputado Jayro Lessa; de

Assuntos Municipais - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 12/8/2009, dos

Requerimentos nºs 4.290/2009, da Deputada Rosângela Reis, e 4.327 a 4.330/2009,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Segurança Pública - aprovação, na 14ª Reunião

Extraordinária, em 12/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.301 a 4.307, 4.310 e

4.322/2009, da Comissão de Direitos Humanos, e 4.308/2009 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Direitos Humanos; de Cultura - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária,

em 12/8/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.859/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

3.266/2009, do Deputado Wander Borges, 3.409/2009, do Deputado Délio Malheiros,
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3.410/2009, do Deputado Neider Moreira, 3.428/2009, do Deputado Zé Maia,

3.458/2009, do Deputado Padre João, e 3.469/2009, do Deputado Carlos Mosconi, e

do Requerimento nº 4.332/2009, do Deputado Inácio Franco; e de Turismo -

aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 13/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.286,

4.287 e 4.318/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.289/2009, do Deputado Jayro

Lessa, 4.316/2009, do Deputado Elmiro Nascimento, e 4.319 e 4.321/2009, do

Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso

XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Adalclever

Lopes (2), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 2.336 e 2.852/2008.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.771 e 2.949/2008,

3.187 e 3.284/2009 (À sanção.).

Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, fizemos aqui uma audiência pública com

a presença dos Senadores Paulo Paim e Eduardo Azeredo, de vários Deputados

Federais e Estaduais, de conselhos dos aposentados e pensionistas, da federação e

do sindicato. Tivemos a oportunidade de ouvir, com muita paciência, o Senador Paulo

Paim, que falou sobre a tramitação de seus projetos, principalmente sobre a questão

do fator previdenciário, e também do PLV nº 18/2006, que está no Plenário e corrige

em 16,65% o salário dos aposentados. Ontem aconteceu em Brasília uma reunião

entre o governo, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas - Cobap -,

as centrais e as confederações, e foram apresentadas algumas propostas em relação

à situação dos aposentados e pensionistas. O Senador Paulo Paim fez uma enquete,

hoje, dando oportunidade de as pessoas dizerem “sim” ou “não” às propostas

apresentadas ontem nessa reunião. Os pontos da enquete são: 1 - as entidades

representativas aceitariam que o projeto que fixa os benefícios dos aposentados e

pensionistas segundo o número de salários mínimos, Projeto de Lei nº 4.434/2008,

fosse rejeitado; 2 - aceitariam a manutenção do veto ao PLV nº 18/2006, de 16,65%,
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ou seja, aceitariam o veto - há uma frente, e vários Deputados e Senadores já se

manifestaram pela derrubada do veto -; 3 - mediante a aceitação desses dois pontos,

o governo apresentaria uma proposta alternativa ao Projeto de Lei nº 1/2007, que

concede o mesmo percentual de reajuste dado ao salário mínimo - a opção do

governo seria conceder, em 2010, um percentual de reajuste real para os benefícios

acima do salário mínimo -; 4 - o governo apresentaria também uma proposta para

substituir o fator previdenciário, o Projeto de Lei nº 3.299, baseado na fórmula 85/95.

Informo às pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia que todos os que

votarem “sim”, concordando com os termos da negociação, enterrarão de vez todas

as propostas de corrigir o salário dos aposentados e pensionistas e manterão o fator

previdenciário. Se votarem “não”, continua a luta para derrubar o fator previdenciário

e corrigir o valor das pensões e dos salários dos aposentados. Queremos fazer esse

alerta porque estão querendo enterrar todas as esperanças de vez, sepultar todas as

esperanças de um reajuste real dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Nas

enquetes do Senador Paulo Paim e da Cobap, recomendamos que se vote “não” e

que se continue a luta por uma qualidade de vida melhor dos aposentados e

pensionistas.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente Deputado Weliton Prado, nesta tarde

já fizemos um pronunciamento apelando para que a região do Nordeste mineiro se

reúna e se una em torno da construção da ferrovia para atender os projetos

minerários. Hoje é um dia importante para nós, porque sinaliza a oportunidade única

de nós, do Nordeste de Minas, deixarmos de ser dependentes do governo. Melhor do

que isso, deixarmos de ficar de pires na mão, esmolando ajuda aqui e ali, como

fizemos ao longo desses anos todos.

Cada região tem um povo determinado. Até brincamos, às vezes, dizendo que o

Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha não têm habitantes, mas sobreviventes,

porque o descaso governamental foi tão grande, ao longo dos anos, que realmente
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era difícil permanecer lá. Chegamos ao ponto de ter, ao lado de Belo Horizonte, uma

cidade importante, Ribeirão das Neves, que está com mais de 250 mil habitantes, e

65% da sua população é oriunda do Vale do Jequitinhonha. Há ainda outras cidades

em Minas, além da periferia de Belo Horizonte, com um percentual fantástico de

população do Jequitinhonha e do Mucuri. Só a Associação dos Filhos e Amigos de

Teófilo Otôni tem mais de 1.500 sócios. Com a retirada da estrada de ferro Bahia-

Minas pela junta militar da ditadura, 5 mil famílias foram transferidas da região para

Belo Horizonte e Divinópolis, terra do nosso companheiro Líder da Maioria nesta

Casa.

Hoje é um momento especial, e é preciso colocarmos os pingos nos “is”. Se não

nos ajuntarmos e deixarmos que o projeto ande no ritmo normal de qualquer governo,

não teremos os resultados no momento que desejamos. As empresas não são só a

Siderúrgica Nacional, a Vale e a Votorantim, mas há outras envolvidas no processo. A

área de possível exploração não é apenas a da região de três Municípios, mas

abrange quase vinte Municípios. Outros empreendimentos podem aparecer, e temos

de nos preocupar com isso.

Imaginei que hoje não fosse ter tempo para fazer uso da palavra, pois a reunião

poderia se encerrar.

Então, Sr. Presidente, agora, com um pouco mais de calma, posso dizer o que

precisamos fazer. Está acertada e negociada com o Secretário de Planejamento e o

Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia, há mais de um ano, a criação, em

Teófilo Otôni, da Supram, órgão da Secretaria de Meio Ambiente. Os nossos

pequenos proprietários rurais, os nossos pedristas, enfim, o pessoal que necessita do

licenciamento ambiental precisa andar 500km e 600km até Governador Valadares

para pegar uma simples licença de desmatamento. Portanto é necessário implantar

uma Supram em Teófilo Otôni, assim como verificar a possibilidade de transferência

da regional da Ruralminas de Valadares para Teófilo Otôni. Quanto ao projeto de

pequenas barragens para atender à questão da seca, 95% das barragens serão

construídas nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e no Norte de Minas, mas a sede

da Ruralminas fica em Governador Valadares. Outra vez fomos sugados por essa

cidade. Os órgãos que realizarão esse projeto estão lá trabalhando. O almoxarifado
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da Ruralminas fica em Itambacuri, numa grande área urbana, num baita galpão.

Então o depósito de máquinas, de equipamentos e de implementos está nessa

cidade. A Ruralminas possui um prédio em Teófilo Otôni que está hoje ocupado

indevidamente pelo Iter, mas a sua direção está em Valadares. Como faremos os

pequenos barramentos com esses técnicos se deslocando e viajando tanto para

receberem as ordens e as orientações e chegarem à matriz, que é Governador

Valadares? Esse é um dos aspectos importantes que temos de observar.

Outro aspecto importante é que, no Luz para Todos, a Cemig manteve, até outro

dia - parece-me que mudará -, a sede dos serviços de iluminação rural e urbana e de

projetos em Governador Valadares. Todo o Rio Doce já foi atendido, mas a sede fica

em Valadares. O consórcio de empresas que se formou para fazer o Luz para Todos,

o Consórcio Iluminas, está com a sede em Governador Valadares, todavia 90% das

ligações necessárias ficam nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Se quisermos ter

força, precisamos dizer isso aos nossos Prefeitos, cuja maioria não é filiada à

Associação Microrregional de Municípios, a Ambaj, do Baixo Jequitinhonha; a Anej,

do Médio Jequitinhonha; a Amaj, do Alto Jequitinhonha; ou a Amuc, que talvez seja a

que possui o maior volume de Prefeitos filiados. O que acontece? Quando eu

trabalhava no governo e o Baldonedo Arthur Napoleão, ex-Prefeito de Barroso,

comandava a Supam, essas entidades e associações microrregionais foram criadas

com o objetivo de dar às Prefeituras as condições de suporte técnico para elaborarem

projetos e habilitarem-se aos programas de governo. O que estamos vendo? Por

exemplo, estamos assustados com o PAC. Só do lado direito da BR-116, da Rio-

Bahia, aqueles Municípios estão perdendo R$14.500.000,00 porque não conseguem

elaborar projetos. As Associações Microrregionais de Municípios precisam de uma

ação, já anunciada pelo governo, de recursos para contratar técnicos, preparar mão

de obra, elaborar projetos e facilitar a vida dos Prefeitos.

Hoje, mais do que isso, temos outro grande problema, que precisamos tangenciar

em defesa dos Municípios, que é a inadimplência. Praticamente 70% dos Municípios

mineiros estão inadimplentes com algum órgão do governo estadual ou federal. Por

que estão inadimplentes? Porque a receita caiu. Por que a receita caiu?

Houve uma crise internacional e, em vez de o governo federal ajudar os Municípios
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nesse momento de queda da receita, concede isenção de IPI. Entendemos que o

Município é a “celula mater” da nação. É lá que as coisas acontecem; é onde as

pessoas vivem, moram, trabalham e produzem para o Brasil. Porém, com essa

isenção, reduz-se a receita do FPM, que provém do imposto de renda ou do IPI.

Como exemplo, cito também a redução da Cofins para as motocicletas. Por que não

estender essa redução aos automóveis e ao setor de autopeças? Da mesma forma,

por que não conceder a redução da Cofins à linha branca, como geladeira e fogão,

que está tendo isenção de IPI, não sacrificando tanto os Prefeitos deste País? Por

que a equipe econômica não reorienta suas ações?

Tenho certeza de que o Presidente Lula desconhece essa opção, não sabe que

isso é possível. Como descobriram que para as motocicletas pode-se reduzir a

Cofins? Por que não se pode reduzi-la para a indústria automobilística e para a linha

de produtos? Por que se penaliza tanto o Município? Na verdade, é uma penalização

dupla, porque a queda de arrecadação do IPI aumenta a redução do ICMS, que é

aplicado depois de se colocar o IPI sobre o valor do produto. Então, quando se

elimina o IPI, reduz-se o valor do produto, reduzindo-se também o valor do ICMS, o

que reflete duplamente nas contas da Prefeitura, que considera aquilo que está na

Constituição, ou seja, que 25% do ICMS tem de ser distribuído para as Prefeituras.

Ora, o ICMS leva duas pancadas: primeiro, pela redução da atividade econômica;

segundo, pela eliminação de recursos do IPI, sobre os quais incide o ICMS. A

Prefeitura leva chumbo duas vezes, e o Estado, uma. Por isso fazemos esse apelo.

Nosso partido é um partido de suporte ao governo Lula. Temos seis Ministros, e o

PMDB está defendendo o governo Lula o tempo todo. Nós também o defendemos,

mas não sou o tipo do político que fica calado quando vê coisas erradas, mesmo com

o governo do seu lado. Provarei isso.

Ontem, fiz, nesta Casa, um pronunciamento para mostrar que a Secretaria de

Estado de Fazenda está sendo desumana com os mais velhos. A Assembleia

aprovou um projeto de lei dando prioridade aos pagamentos de precatórios a pessoas

com mais de 60 anos. De acordo com o Orçamento deste ano, R$68.000.000,00

deverão ser repassados ao Ipsemg. Porém, sabe quanto foi repassado, Deputado

Padre João? Zero. Não foi repassado nenhum tostão, e os aposentados estão lá na
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fila, são uns coitados. Alguns já morreram, outros estão morrendo. Além disso, seus

filhos e netos também estão morrendo. Há precatórios alimentares de 20, 25 ou 30

anos.

Em 2007 e 2008, esta Casa discutiu amplamente esse projeto. Na verdade, ele foi

aprovado em 2008, dando prioridade ao pagamento dos precatórios alimentares, que

são direitos trabalhistas. Porém os homens que trabalhavam e tinham esses direitos

já morreram, e os filhos ou já estão mais velhos ou já morreram também. Conheço

famílias que tinham sete filhos, e cinco deles já estão mortos. Quer dizer, o pai, que

era o credor originário, morreu; a mãe, também; e dos sete filhos morreram cinco.

Então, os netos e os bisnetos receberão o precatório? Ora, certamente o Governador

não sabe disso.

Por isso é que ontem apelei. Não conheço o Secretário da Fazenda, mas me

disseram que ele é muito competente - os resultados estão aí e provam sua

competência. Pedi a ele que, ao chegar a sua casa, olhasse para seus pais e avôs e

imaginasse o que seria da vida de algum deles se estivesse dependendo de

precatórios. É apelação mesmo! Estou realmente apelando! Afinal, trabalhamos

durante um ano inteiro para aprovar uma lei que não é respeitada. Por que não se

respeita a Assembleia? Esta Casa não trabalhou tanto e não se dedicou o suficiente?

Esforçamo-nos, houve envolvimento de vários Deputados. Não estive sozinho. Todos

se envolveram nesse projeto a fim de priorizar os precatórios dos velhinhos. No

entanto estamos no mês de agosto, e nenhum duodécimo desse dinheiro foi

repassado ao Ipsemg. Agora, com a volta de férias da Justiça e da Central de

Conciliação, como se fará conciliação?

Ora, o governo já leva uma vantagem enorme. Se alguém tem R$200.000,00 de

crédito, vai receber menos 30%, pois a conciliação reduz o valor. O cidadão vai

perder 30%, R$60.000,00. Então ele recebe R$140.000,00, e o Imposto de Renda

come 27,5%. Sobra o quê? Este é um país engraçado. As pessoas não prestam

atenção no que está acontecendo. Parece que o governo não tem o grau de

humanidade que é necessário. O político tem sensibilidade, mas o técnico precisa ser

advertido pelo político. O técnico é importantíssimo, e tem gente boa. Conheço vários

Estados da Federação e alguns países, mas não conheço um Estado brasileiro que
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tenha técnicos tão preparados como Minas Gerais, que possui uma equipe de

primeiríssima qualidade, técnicos nos vários níveis, competentíssimos. Mas onde está

a sensibilidade humana? Quanto a essa, temos de dá-la, temos a obrigação de

oferecê-la. É para isso que peço o apoio dos colegas, a fim de sensibilizarmos o

Secretário de Fazenda para que pelo menos aquela parte, R$34.000.000,00, que

deve ser destinada ao pagamento dos precatórios dos velhinhos, seja liberada; e que

seja combinado com o Ipsemg para se iniciar o seu pagamento já no mês de agosto.

Aproveito a presença do Líder do Governo para pedir que me ajude nessa tarefa.

Tenho certeza de que a sensibilidade do Deputado Domingos Sávio vai ajudar-nos

com o Secretário de Fazenda, a fim de cumprir essa obrigação humanística do

governo de Minas para com os velhinhos dos precatórios. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados, público que nos

acompanha nesta Casa do povo mineiro e que nos assiste pela TV Assembleia, boa-

tarde. Quero inicialmente dirigir-me ao nobre Deputado Getúlio Neiva, exemplo para

todos nós, pelo presente e pelo passado brilhante, e dizer que, com a sua energia e a

sua garra, teremos dias melhores. Causas justas são sempre as que o Deputado

abraça. Pode estar certo, tenho ainda hoje um compromisso na Secretaria de

Fazenda para tratar de alguns assuntos previamente agendados, quando levarei

também a questão da urgência do pagamento dos precatórios, pois votei com V. Exa.

essa prioridade, e isso é mais do que justo. Não tem cabimento uma dívida

absolutamente definida, especialmente quando é devida a pessoas idosas e muitas

vezes doentes, ser postergada. Lembro-me, Deputado Getúlio Neiva - aliás, não direi

isto para me gabar, mas para dar um testemunho -, de quando era Prefeito de

Divinópolis, e o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho deu uma entrevista na

Rádio Itatiaia. Isso chegou ao meu ouvido, porque ele usou a Prefeitura de

Divinópolis como exemplo para fazer, naquela época, um certo desabafo, uma
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cobrança, a diversas Prefeituras e ao Governador do Estado, Eduardo Azeredo, que

era meu parceiro de partido. O Presidente do TRT fez referência a uma prática

comum dos governantes de todos os partidos, e que infelizmente continua ocorrendo,

de simplesmente fazer vista grossa a precatórios trabalhistas, a direitos líquidos e

certos, postergando-os de maneira indefinida. Atualmente no governo Lula, houve

uma legislação para parcelar em 10 anos os precatórios vencidos. Isso é um absurdo,

um crime. Quem está nos acompanhando pode não ter familiaridade com a palavra

“precatório”, tão esquisita, usada para definir uma causa judicialmente liquidada,

morta, decidida em última instância contra o poder público, que se vê obrigado a

prever no Orçamento recursos para pagar aquela sentença judicial. Isso não é favor

algum, é uma obrigação pagar o que se deve, sem possibilidade de apelação, sem

mais discussão. No entanto, isso demonstra que ainda temos resquícios de

autoritarismo. Não sou Líder do Governo, mas, com muita honra, defendo e sou

absolutamente convencido de que o Governador Aécio Neves é uma das referências

para o nosso país como estadista, mas essa cultura de postergar o pagamento de

precatórios está impregnada na história do Brasil. Houve aquela menção e,

obviamente, isso nos envaideceu, mas logo procurei chamar-me à realidade,

compreender que isso não deve ser motivo de vaidade, assim como a honestidade

não pode ser motivo de vaidade, é uma obrigação. Como Prefeito, apenas cumpri a

minha obrigação e fui surpreendido com uma citação elogiosa do Presidente do TRT

ao afirmar que a Prefeitura de Divinópolis, na nossa gestão, lá pelo final do século

passado, entre 1996 e 2000, era referência. Infelizmente, a realidade mudou muito,

continuam atrasando.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dar sequência a uma

manifestação que fiz, na ansiedade de declarar para todos os mineiros a minha

satisfação, o nosso júbilo pela comemoração dos 150 anos da Igreja Presbiteriana do

Brasil, referindo-me aos Pastores José Roberto e Salomón Barzola, da 1ª e da 2ª

Igrejas Presbiterianas de Divinópolis, na pessoa dos quais saúdo todos os pastores

do Brasil. Com este tempo que me foi cedido, quero fazer justiça. Fico feliz de poder

fazer este pronunciamento ao lado do nosso colega Deputado Padre João, homem

cuja vida é dedicada à evangelização. Não tenho dúvida de que, pelo seu espírito
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ecumênico, comunga com esse sentimento. Também sou católico e reconheço que

precisamos saber, de forma adequada, respeitosa e ecumênica, louvar e agradecer a

Deus pela presença daqueles, de qualquer denominação religiosa, que aportaram no

Brasil para trazer a palavra sagrada. E eles o fizeram conjugando a palavra com a

ação evangelizadora, o que possibilita a construção de uma Nação mais justa. Ainda

temos muito o que fazer. É por isso que, num momento como este, é importante

reconhecer e agradecer a Deus termos tido o privilégio da presença desses irmãos

em território brasileiro. Isso se iniciou no dia 12/8/1859, quando Ashbel Green

Simonton, que veio a se tornar o missionário Simonton, chegou aqui com 26 anos de

idade, um jovem com missão evangelizadora. Naquele momento, seguramente,

saíram alguns missionários do Brasil levando a palavra de Deus, sob a denominação

de catolicismo, para outros países. Aqui também chegou José de Anchieta, trazendo

a palavra sagrada. Faço essa menção, primeiramente para reconhecer que um jovem

dos Estados Unidos - num período em que o país conhecia uma perspectiva de

prosperidade, já vivia os ares da independência americana, embora com as

dificuldades dos conflitos étnicos, especialmente do conflito Norte-Sul - veio para um

Brasil que, por sua vez, vivia dificuldades muito maiores, o Brasil Império, comandado

por D. Pedro, onde a tuberculose e a febre amarela eram doenças comuns, que

matavam de forma assustadora milhares de pessoas, Brasil em que a escravidão era

a situação do dia a dia das pessoas. Alguém vir sozinho, sem família, com o propósito

de evangelizar, é algo louvável, especialmente quando consegue plantar uma

semente que, aos 150 anos, continua vigorosa, levando a palavra evangelizadora,

praticando ações de recuperação de jovens, de apoio à família, de amparo a crianças

e idosos. Enxergo o trabalho da Igreja Presbiteriana em Divinópolis e em algumas

outras localidades como algo que merece de nós todo o respeito.

Nesta homenagem, deixo o estímulo para que continuem trabalhando a fim de que

a palavra de Deus chegue a todos e, mais do que isso, a fim de que ela se transforme

e se traduza numa qualidade de vida melhor. Entendo que este desafio se faz mais

do que nunca presente: o de termos nos valores espirituais o combustível, a energia

necessária para buscarmos a construção de um mundo melhor. Refiro-me a nós,

católicos, os irmãos evangélicos, todos os que acreditam em Deus e compreendem
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que isso não pode ficar restrito a uma ladainha, a bater no peito e a ter atitudes

absolutamente contraditórias em relação ao que se fala.

O Brasil, naquela ocasião um país eminentemente católico, ainda hoje católico na

sua grande maioria, vivia e vive dificuldades enormes. Creio eu que todas as

denominações religiosas merecem nosso respeito, mas algumas se destacam e essa,

sem dúvida, é uma delas. Igreja Presbiteriana no Brasil, nos seus 150 anos, receba

aqui a homenagem do povo mineiro, o reconhecimento e o incentivo para que

continue fazendo seu trabalho missionário, seu trabalho de pregação.

Esta é uma Casa de discussão dos problemas do Brasil e não tenho como não

associar nosso dever ao dever de todos os cidadãos, de todos os cristãos, ou, ainda

que sejam minoria, daqueles que professam outras ideologias religiosas, como os

muçulmanos, que também convivem conosco no Brasil, e os budistas; enfim, todos

nós, brasileiros, devemos fazer da fé a motivação para buscar um mundo melhor, à

semelhança de Deus Pai.

A política é a forma de organização da sociedade. Fiquei um pouco emocionado,

mas, ao mesmo tempo, mais preocupado quando vi o Senador Pedro Simon fazer

praticamente uma oração no Senado clamando a Deus que os iluminasse. Sem

dúvida, isso é necessário. Sem dúvida, temos que bradar nos quatro cantos do Brasil

que é necessário ação. Não será apenas a nossa fé que possibilitará uma melhora na

política.

Nasci em São Tiago, Município que leva o nome do santo de que sou devoto. É um

apóstolo que dizia que, sem o trabalho, a ação é inócua. Vemos neste momento

algumas associações que colocam por terra qualquer escrúpulo, qualquer prática

pautada por princípios e por valores. Vemos, por exemplo, Lula, Sarney, Collor

falando uma mesma língua, que não é a do povo brasileiro, dizendo que está tudo

bem, tudo “o.k.”. Só faltam repetir os “slogans” do tipo “deixa o homem trabalhar”.

Ouvir que no Senado está tudo bem e que se trata de choradeira de Oposição é

terrível. Não basta só pedir a Deus. Nesse caso, é cobrar de cada cidadão, de cada

um posicionamentos firmes. Às vezes bradam como se fossem um verdadeiro

baluarte da defesa dos valores morais e éticos na política, mas simplesmente querem

concordar com esse tipo de comportamento, com esse tipo de união esdrúxula, que
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sepulta, que coloca nas masmorras os valores éticos e morais e faz com que estejam

aos beijos e abraços Collor, Sarney e Lula, dizendo em uníssono que está tudo bem

no Senado, que está tudo “o.k.”, que foram coisinhas o que se descobriu, como o

caso do filho do Presidente, que faz tráfico de influência para vender plano financeiro

ou sei lá mais o que, como o empreguismo exarcerbado, como os atos secretos

concedendo milhares de privilégios, como a corrupção à solta, como os milhões e

milhões de recursos perdidos, jogados no lixo. “Está tudo bem, não há nada de

errado.”

Então, mais do que nunca, o Brasil precisa de missionários - dos Anchietas, dos

Simontons -, precisa de Deus na vida de cada um, de fé, mas precisa também de

ação, de coerência, de responsabilidade, de cobrança por parte de cada cidadão. É

necessário que cada um cobre de cada representante político, ainda que não seja o

Presidente da República. Pode ser o seu vizinho, o seu companheiro, alguém que

tem filiação partidária, no PSDB ou em qualquer outro partido. O Deputado Getúlio

Neiva acabou de me fazer uma cobrança. Aceitei a carapuça. Vou levar ao

Governador o apelo para que pague os precatórios que estão vencidos; além disso,

que pague às 48 vítimas do regime de exceção que ganharam o dinheiro proveniente

de indenização em Minas e são os únicos que ainda não receberam. São 48 pessoas

vítimas da ditadura que precisam receber. Se o seu vizinho não é do PSDB, mas é do

PT, do PMDB, do PV, deve responder com responsabilidade, com coerência pelo

segmento que representa, dentro da visão política deste país. Se é um Vereador, um

Deputado Estadual, um Deputado Federal, um Senador, cobre de cada um deles.

Cobre com seriedade, exija ação. Cada cidadão brasileiro tem de fazer isso. Deve

cobrar e mostrar que não somos um país de memória curta.

É por isso que fiz questão de, como católico, saudar os 150 anos da chegada desse

missionário ao Brasil, um homem que largou a comodidade da família a fim de se

mudar para um País que enfrentava tuberculose e febre amarela. Chegou aqui aos 26

anos. Sabe o que aconteceu com ele? Ocorreu algo duro de ser dito: morreu, aos 34

anos, de febre amarela. Mas foi um vitorioso, pois plantou uma semente de fé, de

evangelização, que com certeza não morrerá. Está aí consolidada como uma igreja

séria, respeitada, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Parabéns pelos seus 150 anos.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Padre João, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A

Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a

palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Deputado Domingos Sávio, antes de

entrar na minha fala, gostaria de fazer duas considerações. A primeira, não tenho

dúvida, é que qualquer igreja autêntica, que fundamenta, de fato, no Evangelho todas

as suas ações e pregações, deve convergir para a unidade, para o amor. Entre as

igrejas cristãs, mesmo entre as grandes religiões, nada justifica qualquer tipo de

agressão, seja com palavras, seja com ações. Isso acontecendo, na verdade, é a

negação da religiosidade, a negação da compreensão do Deus criador. Não tenho

dúvida que qualquer igreja, qualquer religião, em ações e palavras, deve convergir

para a unidade, para o amor que se expressa no serviço e no respeito do dia a dia.

A segunda consideração é relativa ao que V. Exa. destaca: os afagos entre

Presidente Lula, Collor e Sarney, e as críticas. Na verdade, lamentamos a situação

em que se encontra o Senado. Porém, seu Presidente tem encontrado a

solidariedade do Presidente Lula, assim como encontrou grande solidariedade do

Governador de Minas Gerais, Aécio Neves, que o visitou há menos de 15 dias. Aécio

Neves visita Sarney acompanhado do Governador José Serra e Alckmin. Ou seja, a

cúpula do PSDB esteve com Sarney, com objetivo único e exclusivo: solidariedade ao

que está acontecendo. Isso foi divulgado em toda a imprensa, em todos os jornais,

exceto no “Estado de Minas”.

É verdade que temos de rediscutir todo o processo, temos sempre de condenar as

más ações, acolher e respeitar as pessoas, mas é abominável qualquer ação de

corrupção, sobretudo quando fere e sacrifica os mais pobres.

Sr. Presidente, gostaria de fazer uma consideração sobre o Projeto de Lei nº 2.771,

cuja redação final acabamos de votar, nesta tarde de 13 de agosto; era proposição e

agora vai para sanção do Governador. Embora tenha sido um projeto muito polêmico,

com muitas especulações, e inicialmente achássemos que seria quase que uma

guerra, que não haveria entendimento, que a solução seria engavetar, vimos que se
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chegou a um entendimento.

Farei referência a uma emenda de minha autoria. Mesmo na última hora, no último

segundo, no encerramento do jogo, fizemos uma emenda - Emenda nº 19 - que foi

acolhida pelo relator, no segundo turno da Comissão de Meio Ambiente, Deputado

Fábio Avelar, a quem agradeço o acolhimento. A emenda contém o seguinte teor:

“Acrescente-se ao inciso II do § 3º do art. 13 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002, a alínea

‘d’: Os projetos de assentamento de reforma agrária, desenvolvimento agrário e

colonização devidamente regularizados”.

Para entendê-la, recorro aqui à Lei nº 14.309, que fala sobre a possibilidade de

supressão de vegetação nativa quando se trata de áreas de preservação

permanente. Dois incisos dispõem sobre a permissão, ou seja, quando se trata de

ações de interesse público e de ações de interesse social. O inciso I pontua o que é

de utilidade pública; então há a permissão da supressão. O inciso II trabalha o que é

de interesse social. Há as alíneas “a”, “b” e “c”, e a nossa emenda acrescenta a

alínea “d”. Então, entre outros pontos, a alínea “d” é aquela que considera de

interesse social os assentamentos de reforma agrária, de desenvolvimento agrário e

de colonização.

Explico ao telespectador o porquê. Há um passivo, um grande problema em Minas

Gerais. O que aconteceu? Temos problemas iniciados na década de 70, quando

houve algumas desapropriações para o reassentamento de famílias, até mesmo para

projetos de colonização, como o Projeto Jaíba. As famílias foram assentadas de

forma precária. Em algumas situações, conseguiram crédito para construírem suas

casas, mas não o conseguiram para a agricultura. Então, o que aconteceu? Com

recursos próprios ou de parcerias, até mesmo de doações - conhecemos situações

assim -, conseguiram plantar ao redor da casa, mas toda a outra área do lote ficou

sem plantação, mesmo estando tudo limpo. Passaram-se os anos, e a vegetação

cresceu, chegando a ultrapassar a altura de 3m, como acontece na maioria das

situações. Com a publicação do mapa do IBGE, quando também se equipara a mata

seca à mata atlântica, o IEF ficou impedido de conceder as autorizações de corte,

porque mesmo as áreas de mata seca devem-se enquadrar na área de preservação

permanente, uma vez que se equiparam às áreas de mata atlântica, e esta é
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totalmente considerada área de preservação permanente. Com essa alínea “d”, todos

os assentamentos aos quais o IEF está impedido de conceder autorização de corte

passam a ser considerados áreas de interesse social. Por quê? As famílias já estão

lá, em uma casinha, em um rancho, em um barracão, há cerca de 10 anos, 15 anos.

Em toda aquela área, até mesmo no Projeto Jaíba, a vegetação cresceu. É

importante destacar que, nesses assentamentos, a área de preservação permanente

já está resguardada, assim como a área de reserva legal. Essas áreas são intocáveis.

Estava falando sobre as áreas que, desde o início do projeto, ao se fazerem os

parcelamentos, foram reservadas como agricultáveis. Todavia, nessa época, as

famílias não tiveram recursos para trabalhar essa área agricultável. Não estamos nos

referindo nem à área de preservação permanente, localizada às margens de

córregos, nem à reserva legal, mas sim à área que, no início do projeto, foi tida como

agricultável. Pelo fato de a vegetação - mata seca ou caatinga - ter crescido,

equiparando-se à mata atlântica, o órgão, por precaução, preferiu não conceder

autorização de corte.

Hoje votamos a redação final de um projeto, para o qual esperamos a sanção do

Governador. O papel do IEF é muito importante para o Estado e para o planeta. As

ações desse órgão contribuem para o planeta como um todo. Nesse sentido,

percebemos avanços. É importante destacarmos também os avanços que levam em

consideração áreas de agricultura já consolidada. Em Minas Gerais, há áreas em que

toda a atividade da agricultura está no topo. Não existe segurança de produção para

o café - como ocorre em Manhuaçu, em Chalé, em Lajinha - que está numa altitude

inferior a 600m. Só há segurança de produção, só é possível obter crédito para

lavouras de café que estão nas alturas, em razão da umidade. Os bancos, no caso

desse café, têm segurança de produção e, em havendo produção, há liberação de

crédito.

A Assembleia Legislativa, com sabedoria, buscou o entendimento e conseguiu

construir um consenso. Esperamos a sanção para o projeto, que já está nas mãos do

Governador. Nossa esperança é avançarmos, sobretudo em assentamentos de

reforma agrária onde as famílias já se encontram instaladas, sem, contudo,

conseguirem obter autorização para a agricultura, sendo que a área foi parcelada
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exclusivamente para essa atividade. As áreas de preservação e de reserva legal

continuam intocáveis. Essas eram, Sr. Presidente, as nossas considerações.

Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Weliton Prado. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero saudar, mais uma vez, a todos e a todas e, de

forma especial, cumprimentar o Deputado Getúlio Neiva. Gostaria de fazer aqui,

novamente, uma retrospectiva em relação à nossa luta contra as altas tarifas

cobradas pela Copasa, tarifas ilegais. Desde 2007, estamos entrando com

representações junto ao Ministério Público, questionando principalmente os reajustes

que foram concedidos de forma ilegal. Em janeiro deste ano, tivemos uma grande

vitória por meio de uma representação que fizemos junto ao Poder Judiciário. E

conseguimos a concessão de uma liminar pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a

qual impediu o aumento do valor da água da Copasa, que seria em torno de 9%. A

empresa, indignada, alegou que teria problemas financeiros, o que comprometeria a

sua manutenção. O que ela fez? Recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando

que, se não tivesse o aumento, teria seu bom funcionamento comprometido e haveria

problemas. O Presidente do STJ analisou todo o processo, no qual a Copasa não

conseguiu provar que teria prejuízo sem o aumento. Então, o Tribunal negou a

solicitação de aumento da tarifa de água da Copasa, uma das mais caras do Brasil.

Até hoje, a conta ainda não aumentou. Poucos dias depois dessa decisão, saiu o

balancete da Copasa, que bateu recorde de lucros, se comparados aos do ano

anterior. Isso prova que a Copasa mentiu no processo para o Tribunal de Justiça de

Minas Gerais e também para o STJ. Isso ficou comprovado. Já é uma prática da

Copasa faltar com a verdade, não ter compromisso com o povo, com os

consumidores e com a legislação. Falo e provo. Está aqui, no jornal “Estado de

Minas” de hoje: “Conta de água vai subir. Percentual do aumento será anunciado em

setembro”. Em março, data prevista inicialmente, seria de 9,5%, mas conseguimos
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impedi-lo na Justiça; agora, ele deverá ser um pouco menor. Quem fez esse anúncio

foi o Diretor da Copasa, Ricardo Augusto Simões Campos.

A Copasa cometeu uma grande irregularidade e uma ilegalidade, desrespeitando

toda a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, todos os Deputados e a

Lei Federal nº 11.445. Por quê? Explicarei, para que todos possam entender. Em

janeiro deste ano, conseguimos suspender o aumento da tarifa de água da Copasa,

porque, em Minas Gerais, não havia agência alguma para regular o setor. Quem

definia o valor do reajuste era a própria Copasa, que enviava para o governo o pedido

de aumento de 5, 6, 10, 15 ou 20%. Era a própria Copasa que se autorregulava e

definia o percentual de reajuste. Isso é ilegal. Por quê? Em 2007, foi aprovada a Lei

Federal nº 11.445, que determina que, para haver reajuste, tinha de haver uma

agência, que poderia funcionar no âmbito municipal, para atender o Município;

regional, para atender a diversos Municípios; ou estadual. Qualquer Município pode

participar dessa agência no âmbito estadual. Mas, sem a agência, está proibido o

aumento da tarifa de água, porque ela é responsável pela análise da planilha de

custos, com todos os dados. É ela que analisa se o aumento é necessário ou não. A

agência tem esse papel.

Em Minas Gerais, depois que conseguimos impedir na Justiça o aumento da tarifa

de água da Copasa, o Governador enviou o projeto para a criação dessa agência. O

projeto foi aprovado. Infelizmente, ele não cria uma agência de verdade; cria uma

agência apenas para cobrar e aumentar o valor da tarifa de água. Trata-se de uma

agência homologatória, que cumprirá as vontades do governo do Estado.

Os próprios Diretores não serão servidores concursados, já que serão nomeados

pelo governo e, antes mesmo de assumirem os cargos, já tiveram um aumento em

seus vencimentos. Além disso, quem não cumprir a regra que o governo e a Copasa

querem será demitido sumariamente. A prova é o jornal. Para as pessoas

entenderem esse processo, é importante que se diga que só a agência poderá definir

o percentual de reajuste. A agência analisará a planilha. Não pode haver ingerência,

e fiscalizaremos isso. O governo quer mandar na agência e fazer o que bem

entender. É a raposa tomando conta do galinheiro. O Diretor da Copasa anunciou o

reajuste, mas ele não tem, do ponto de vista legal, o direito de fazer isso, porque
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quem vai determinar se haverá aumento ou não é a agência. A Copasa pode apenas

solicitar, mas o Diretor já está afirmando que haverá um aumento no valor da tarifa de

água a partir do mês de setembro. Está aqui a prova. O Diretor da Copasa anunciou o

percentual de aumento da conta de água, o que é totalmente ilegal, uma ingerência

da Copasa em relação à Lei Federal nº 11.445 e à agência que foi criada. Então, para

que serve a agência, se é o próprio Diretor da Copasa que anuncia o percentual de

reajuste, cometendo uma grande irregularidade? Mais uma vez, isso prova que a

agência existe apenas para aumentar o valor da tarifa, e não, para cumprir a

legislação, a Lei Federal nº 11.445, que a manda fiscalizar. Trata-se de uma agência

apenas de água e esgoto, quando deveria ser também de saneamento. É isso o que

estabelece a lei federal. Continuaremos acompanhando de perto esse problema e

ainda levaremos essa denúncia ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça,

cobrando um posicionamento do Judiciário, para que a lei seja cumprida e os direitos

dos consumidores, respeitados. Não podemos admitir isso.

A matéria do jornal “Estado de Minas” diz o seguinte: “O mineiro terá mais um

aumento nas contas básicas de casa no mês que vem. A Copasa disse ontem que o

reajuste foi suspenso em março pela Justiça, até que fosse criada uma agência para

regular os serviços de abastecimento”. A Copasa está admitindo que só criou a

agência para aumentar o valor da tarifa, mas o papel da agência não é esse. Não é

ter uma agência e aumentar o valor da tarifa; a agência tem de analisar a planilha de

custos e estabelecer o percentual de reajuste, o que não pode ser feito pelo Diretor

da Copasa, pelo Governador ou por qualquer Secretário de Estado.

A lei que criou a agência foi sancionada no último dia 3, e sua diretoria deverá ser

aprovada pela Assembleia Legislativa, em breve. Vejam bem, a diretoria nem foi

aprovada, ainda precisa haver a sabatina desta Casa, e o Diretor da Copasa já

anunciou, com bola de cristal, o percentual a ser aumentado na tarifa de água. Ele

tem bola de cristal. Os membros da diretoria nem foram aprovados, mas ele já

anunciou o aumento na imprensa. “Abrimos a discussão do reajuste ainda em agosto

e anunciamos o índice em setembro”, disse o Diretor Financeiro, Ricardo Augusto

Simões Campos. O reajuste previsto para março era em torno de 9%, e o índice vai

ficar perto disso ou um pouco mais baixo. Fica aqui a nossa indignação. Tudo o que
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dissemos realmente está acontecendo. O governo do Estado criou uma agência que

tem o objetivo de homologar as decisões e aumentar mais ainda o valor da tarifa de

água no nosso Estado, que já é muito alta.

O Deputado Getúlio Neiva está coberto de razão quando cobra os precatórios para

os aposentados. Existe uma legislação que cuida disso, mas o governo não a

cumpre. Quando se trata de algo para beneficiar o governo, como, por exemplo, o

aumento da tarifa de água, aí, sim, é criada uma agência legal para isso, é anunciado

o aumento, fazem o que bem querem. Aliás, o ICMS da conta de energia elétrica em

Minas Gerais é de 42%, o mais caro do País, e o ICMS do álcool combustível em

Minas é de 25%. Em Goiás, é de 12%. Compare o valor do ICMS do leite cobrado em

Minas e o valor cobrado em São Paulo e em outros Estados. O nosso IPVA é um dos

mais caros do Brasil. Só Minas Gerais cobra a taxa de licenciamento, outros Estados

não o fazem. Veículos com mais de 10 anos de uso são isentos em Goiás e em São

Paulo. Minas tem uma das mais altas cargas tributárias de todos os Estados da

Federação. Estão aí os precatórios, mas, infelizmente, os netos, os bisnetos é que o

receberão. O governo não paga o que deve, entretanto, se o cidadão atrasar o

pagamento da conta de água, eles não têm dó, cortam-na; se atrasar o pagamento da

conta de luz, cortam-na e cobram um valor absurdo de taxa de religamento.

Conseguimos até impedir que o nome do consumidor fosse para o Serasa e para o

SPC em caso de inadimplência, porque isso feriria o Código de Defesa do

Consumidor, que veda dupla penalidade. Se o cidadão já está sendo penalizado com

o corte da água e da luz, não pode sê-lo novamente ao ter seu nome incluído no SPC

e no Serasa. Isso foi outra maldade que conseguimos impedir. Para o governo, tudo;

para o cidadão, para os contribuintes, para as pequenas empresas e microempresas,

nada.

Estou cobrando, há muito tempo, a escada Magirus, porque os Municípios do

Estado não a possuem. Se ocorrer um incêndio de grande proporção, morrerá muita

gente. Não há escada Magirus em Betim, Contagem, Uberlândia, Uberaba, Sul de

Minas e Paracatu, ou seja, grande parte das cidades de Minas Gerais não tem esse

equipamento, que serviria para combater incêndios em prédios. O cidadão paga

muito caro pelo funcionamento do Corpo de Bombeiros; as pequenas empresas e as
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indústrias pagam a taxa de incêndio. Entramos até com uma ação no STF e

conseguimos acabar com a cobrança dessa taxa para as residências. Infelizmente ela

ainda é cobrada do comércio e da indústria. Além de os Municípios não terem a

escada Magirus, também não têm desfibrilador cardíaco. Se um cidadão passar mal e

precisar do socorro de uma viatura do Corpo de Bombeiros que tenha desfibrilador, o

que, aliás, é obrigatório por lei estadual, não o encontrará. Isso acontece em

Uberaba, em Uberlândia e em grande parte dos Municípios do Estado.

Existem mais absurdos: o Psiu de praticamente todas as regiões do Estado

funciona de forma precária. A carteira de habilitação antigamente era confeccionada

em várias regiões do Estado, mas hoje esse serviço é centralizado em Belo

Horizonte; demora até 120 dias para o cidadão receber a carteira de motorista. Os

servidores administrativos estão recebendo menos do que um salário mínimo.

Entretanto o Governador teve a coragem de anunciar em todos os jornais que Minas

Gerais é o Estado que mais valoriza a segurança pública e que não existe nenhum

servidor recebendo menos de um salário mínimo. Diante disso, pergunto ao

Governador: e estes contracheques aqui? O vencimento básico de um cidadão que

trabalha há muitos anos no Estado é de R$350,00. Outro contracheque é de um

assistente técnico educacional, cujo vencimento básico é de R$365,00. Isso acontece

com funcionários da Superintendência Central de Administração de Pessoal, com

assistentes técnicos de educação básica, com servidores administrativos. As Polícias

Militar e Civil, os Agentes Penitenciários e o Corpo de Bombeiros não têm o auxílio

periculosidade, que está previsto na Constituição do Estado. O governo não investe o

que manda a Constituição Estadual na Uemg e na Unimontes para pesquisa e

extensão. O déficit na saúde chegará a mais de R$4.000.000.000,00. A saúde no

Estado está um caos. O Secretário de Saúde não tem humildade nem para receber

os Deputados da própria base. Infelizmente há muita arrogância e prepotência. A

saúde em Minas Gerais está péssima. Entretanto o governo gastará, apenas na

compra de móveis e divisórias para o Centro Administrativo, mais de

R$100.000.000,00. São dois prêmios de R$50.000.000,00 da Mega-Sena

acumulados.

O Centro Administrativo deve custar mais de R$2.000.000.000,00, e não é
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prioridade. O mundo inteiro descentralizando as ações, e o governo do Estado

centralizando-as em um único local.

Ficam aí nossos questionamentos. E a nossa caravana contra os valores absurdos

cobrados pela Copasa continuará. Percorreremos o Estado de Minas Gerais e

tomaremos todas as providências para cobrar um posicionamento do Ministério

Público e do Judiciário em relação às declarações do Diretor Financeiro da Copasa,

que não tem atribuição para determinar o reajuste e já falou que o valor da conta de

água subirá - está na manchete do jornal “Estado de Minas”. Isso seria papel da

agência, e os Diretores ainda nem foram nomeados. Está aqui até o valor do lucro da

Copasa no segundo semestre: mais de R$107.000.000,00.

Fica aí a nossa indignação. Gostaria de agradecer e de dizer que a nossa luta em

defesa do povo continuará com muita força.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Wander Borges,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, estamos chegando de mais uma

paralisação na BR-381, Deputado Juarez Távora. A manifestação hoje foi efetuada

junto ao trevo de Itabira. Estiveram presentes os Deputados Mauri Torres e Ronaldo

Magalhães e a Deputada Cecília Ferramenta, além de inúmeros Prefeitos,

Vereadores, líderes regionais, sobretudo a sociedade civil organizada. A

manifestação durou em torno de 1h30min, com o trânsito parado. Na vinda para Belo

Horizonte, chegamos a contabilizar um congestionamento na rodovia da ordem de

5km, 6km.

Estiveram lá toda a imprensa mineira, as redes de televisão, de rádio, jornais.

Vemos que realmente existe, por parte do Ministério dos Transportes, por meio do

governo federal, um descaso no que ser refere à BR-381. À medida que avançamos -

é a sexta paralisação que fizemos ao longo da rodovia, nos últimos meses -, uma

coisa tem-nos chamado a atenção. Na primeira intervenção que fizemos este ano -

parece-me que em fevereiro -, alguns Deputados, não me lembro quais, falaram
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sobre a imprudência de alguns motoristas. Existe um excesso de imprudência, alguns

motoristas são mais afoitos, dirigem em alta velocidade, às vezes com pouca

experiência. Hoje, no Brasil, não existe uma regulamentação no que se refere à

carteira de motorista. O sujeito que tira carteira de motorista B ou D geralmente faz o

exame onde existe um trânsito urbano intenso. Não existe avaliação nas

autoestradas, sobretudo nas BRs.

Uma coisa tem chamado a atenção: os acidentes acontecem sempre nos mesmos

trechos. O que ocorre? Temos hoje veículos, sobretudo caminhões, carretas e ônibus

de passageiros, com tecnologia muito avançada e com possibilidade de exercer uma

velocidade maior até que a permitida. Ao mesmo tempo, temos um traçado

geométrico de uma rodovia com mais de 50 anos, totalmente ultrapassado. Tem

morrido gente de Belo Horizonte, Caeté; morreram Secretários da Prefeitura de

Sabará e universitários de Caeté, salvo melhor juízo, em 11 ou 12 de março deste

ano; de Taquaraçu, Nova União, João Monlevade.

Mas existe um número expressivo de motoristas e transeuntes que são de outros

Estados. Por que isso? Primeiramente porque nós, como moradores da região, já nos

estamos precavendo, sobretudo contra os obstáculos e as armadilhas da BR-381.

Esses motoristas que às vezes vêm de outros Estados, levando o progresso do País

e as cargas de um Estado para outro, não conhecem a BR-381 e, consequentemente,

se deparam com situações como do Km 30, próximo a Ravena. De uma hora para a

outra, ocorre na rodovia um estreitamento de pista numa ponte em curva - aliás, as

curvas são muito acentuadas. Portanto, essa rodovia realmente precisa ser vista com

um olhar mais carinhoso por parte dos governantes, especialmente do Ministério dos

Transportes.

Tivemos a oportunidade de ir a Brasília, juntamente com alguns moradores que

residem ao longo da rodovia, Prefeitos, Vereadores e Deputados Federais. Fomos

então recebidos pelo Vice-Presidente José Alencar - por sinal, foi uma recepção

excepcional -; também fomos ao Ministro dos Transportes, que nos prometeu que, em

30 dias, colocaria ali os redutores eletrônicos de velocidade. Mas até hoje nada

aconteceu.

Ontem tivemos uma audiência pública na Assembleia, na Comissão de Assuntos
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Municipais e Regionalização. O que vimos foi um desrespeito do pessoal do

Ministério dos Transportes, manifestando-se por meio do DNIT, sobretudo pela

ausência de alguém para dar uma explicação sobre a quantas andam os projetos,

sobre o que está acontecendo. Enviaram-nos um ofício dizendo que oito lotes

estariam licitados, aguardando recurso para que fosse assinado o contrato. Isso não

procede. Por quê? Porque, se lotes foram licitados, houve um edital; e, se há edital,

há dotação orçamentária. Aí, automaticamente, pode-se assinar o contrato e ficar na

expectativa do recebimento do recurso financeiro. E mais, faltaram dois lotes que não

foram incluídos no ofício. Não se sabe o porquê nem para quê.

Portanto, o nosso próximo caminho é promover uma grande manifestação na porta

do DNIT, à Avenida Prudente de Moraes. Estamos estudando a possibilidade de

promover depois uma paralisação da BR. Só sairemos dela quando houver um

representante do governo federal para dar as explicações necessárias sobre o porquê

da quantidade de sangue derramado nessa rodovia, principalmente no trecho entre

Belo Horizonte e João Monlevade. Sabemos como tudo funciona. Fui Prefeito e sei

que as coisas realmente são complexas. Todavia, é preciso discutirmos o assunto

constantemente, colocando-o na pauta de discussão e de entendimento. Se não deu

para fazer de um jeito, poderá dar de outro. Não existe só a questão da duplicação. É

preciso retificar alguns trechos da rodovia que não atendem hoje ao fluxo de veículos

que por lá transitam.

Portanto, mais uma vez, trazemos aqui a nossa indignação quanto ao que se refere

à nossa audiência pública de ontem. O movimento hoje já não é de Deputado

Estadual, da Assembleia, de Deputado Federal ou de qualquer autoridade municipal.

Tivemos oportunidade de ouvir que, como parlamentar e homem público, a nossa

presença lá é uma obrigação, assim como a dos Prefeitos e a dos Vereadores.

Todavia, o que mais está chamando-nos atenção é que a sociedade civil organizada,

ou seja, o conjunto da sociedade, está tomando parte nesse movimento. Até os

motoristas que anteriormente ficavam irritados já estão compreendendo a situação,

pois estamos mostrando-lhes os dados estatísticos relativos à quantidade de pessoas

que estão morrendo. Sempre há alguém esperando-os chegar em casa.

A Polícia Rodoviária Federal, que, na penúltima manifestação, nos tratou com muita
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rispidez, passou a nos respeitar mais, pois entendeu que a nossa luta é também

deles. Os policiais rodoviários federais que transitam por essa rodovia poderão, a

qualquer momento, não chegar em casa para ver seus filhos, suas esposas, seus

pais ou outro ente qualquer. Por isso, precisamos continuar. Trata-se de um

movimento realmente organizado, ordeiro, que respeita as autoridades constituídas.

Também precisamos de que essas autoridades respeitem essa sociedade que luta e

que tem necessidade da duplicação da BR-381.

Prezados senhores, nesses últimos anos não só o País, mas o mundo também

cresceu extraordinariamente. Foi algo em torno de 5% do PIB. Até poderíamos ter

produzido mais e aproveitado esse momento mais positivo com mais produtividade,

com mais infraestrutura e obras a serviço da sociedade. No entanto, agora entramos

em outra fase. Só para se ter ideia, o valor a ser arrecadado pela maioria das

prefeituras brasileiras este ano será menor do que o de 2007 e 2008. Então, tem-se

uma linha de despesa crescente do gráfico no eixo x e y, e uma linha de receita que,

gradativamente, vem diminuindo. Dessa forma, haverá um colapso no caixa dessas

Prefeituras. Esse é o retrato de algumas coisas que estão acontecendo.

Continuaremos nossa luta e nosso trabalho no que se refere à BR-381. Acredito

que, se nos mantivermos unidos no nosso propósito, chegaremos a 2011 ou 2012

com alguns incidentes nessa rodovia, que é uma das maiores desta nação e em que

é escoada a produção nacional. Ela faz a interligação dos Estados para que o País

realmente produza e cresça, diminuindo-se as mortes. Essa rodovia mata mais do

que a gripe suína. Vocês se lembram daquele pessoal que morreu no acidente

aéreo? Foi um caos, uma tristeza para todo o País. No entanto, todo o aparato

possível foi colocado à disposição. Sendo assim, vamos também repensar a situação

e colocar uma parte do aparato brasileiro para fazer com que a BR-381 seja

efetivamente melhorada em toda a sua extensão, sobretudo nos trechos Belo

Horizonte-Governador Valadares e Belo Horizonte-João Monlevade. Não se tem

notícia de acidente nessa rodovia no trecho Belo Horizonte-São Paulo. Realmente

não há. Não vi nenhum Deputado subir a esta tribuna para falar que houve acidente

nesse trecho.

Sr. Presidente, deixo essas minhas palavras de indignação e a certeza de que
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continuaremos cobrando. Conclamo todos os companheiros para essa manifestação

na porta do DNIT, pois é certo que, se a sociedade estiver organizada e unida, ela

abrirá espaços para que os olhares se voltem para a melhora das condições e a

duplicação da BR-381. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado)* - Cumprimento o Deputado Wander

Borges. Se V. Exa. me permite, gostaria de dizer que nenhum governo investiu tanto

em infraestrutura como o governo Lula. Porém, o Deputado tem razão. Temos de

resolver esse problema, pois se trata de um verdadeiro abuso. Muitas vidas foram

ceifadas, principalmente nesse trecho de João Monlevade a Belo Horizonte,

passando pela cidade de Caeté.

Essa é uma questão realmente escandalosa e, se não for resolvida, deveria haver

uma intervenção judicial o mais rapidamente possível, pois muitas famílias já

perderam entes queridos nesses trechos.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Registro de presença - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos

dos Deputados André Quintão e Sargento Rodrigues e Sargento Rodrigues;

aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.367/2009; aprovação na

forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 7; declarações de voto -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.035/2009; aprovação na forma do

Substitutivo nº 3; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2; declaração de voto -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.771/2008; requerimento do Deputado
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Gilberto Abramo; deferimento; votação do projeto, salvo emendas, subemendas e

destaque; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação do art. 3º do vencido

em 1º turno; aprovação; votação das emendas e subemendas com parecer pela

aprovação; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 5 a 7, 10 a 12 e 14; votação

das Emendas nºs 13 e 15; rejeição; declarações de voto - Questão de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor

Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Irani

Barbosa - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h14min, 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 Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos e

professores da Fundação de Ensino Superior de Passos - Fesp. Agradecemos a

presença de todos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento dos Deputados André Quintão e

Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o

Projeto de Lei nº 3.367/2009 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de

Lei nº 3.035/2009 seja apreciado em segundo lugar. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.367/2009, do Governador do Estado,

que cria cargos de natureza especial no quadro geral de cargos de provimento em

comissão da administração direta do Poder Executivo e dá outras providências. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 a 7, que apresenta. As Emendas nºs 8 e

9 foram retiradas pelos autores. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 7. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.367/2009 na forma do vencido em 1º

turno, com as Emendas nºs 1 a 7. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, inicialmente quero dizer que votamos

favoravelmente ao projeto, e, no processo, foram apresentadas algumas emendas

que fortalecem a possibilidade institucional de cooperação entre fundações

associadas à Uemg, permitindo o aporte de recursos para as áreas da pesquisa, da

extensão, da política de assistência estudantil. Temos consciência do papel

estratégico, fundamental, que o ensino superior pode e deve ter em qualquer país,

em qualquer nação, particularmente no Estado de Minas Gerais, que é tão diverso,

com tantas potencialidades. É preciso investir no ser humano, na ciência, na

tecnologia e aproximar o saber das camadas populares. Esse é o papel social das

instituições de ensino superior. Minas Gerais, na sua complexidade, precisa, cada vez

mais, ampliar as oportunidades de acesso do jovem ao ensino superior, e que ele

seja de qualidade e se traduza também em benefícios para toda a comunidade.

Sabemos que é uma grande luta o fortalecimento da nossa universidade estadual.

Hoje temos um formato institucional com fundações associadas que permite um

intercâmbio, uma cooperação maior. E essa legislação que acabamos de aprovar

aqui hoje vai exatamente nesse caminho. Então, quero dizer com alegria que essa

aprovação pelo conjunto dos Deputados e Deputadas desta Casa pode significar o

fortalecimento de uma parceria maior e mais sólida da Uemg, das suas fundações, o

que também repercute no Estado de Minas Gerais. Registro o empenho do Prof.

Fábio Esper Kallas, da Fesp, da cidade de Passos, e também de toda a sua equipe,

dos estudantes que estão aqui presentes, do Gilson, da Funed de Divinópolis, que

também fez um acompanhamento muito próximo desse processo. Esperamos que

esse seja mais um passo para o fortalecimento do ensino superior de qualidade no

Estado de Minas Gerais. Esta Casa merece parabéns ao aprovar esta matéria e

merecem parabéns principalmente todos aqueles que se mobilizaram, deslocando-se

até aqui, Belo Horizonte, para testemunhar o empenho desta Assembleia no

fortalecimento do ensino superior em Minas. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, cumprimento os alunos da

Fundação de Ensino Superior de Passos - Fesp -, que estão presentes neste

Plenário. Cumprimento o Sr. Fábio Kallas, Reitor da faculdade, que também está

acompanhando esse projeto. Trata-se de um importante projeto, porque o conjunto
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dos Deputados desta Casa, em 1989, durante a elaboração da Constituição mineira,

tiveram a iniciativa de criar a Uemg, que hoje ganha mais um reforço.

Cumprimentamos o Governador Aécio Neves e, especialmente, o Prof. Antonio

Augusto Anastasia, que, como disse o Reitor Fábio Kallas, foi um grande incentivador

das emendas a esse projeto. Sabemos que a Uemg ganhará um grande reforço,

especialmente em suas fundações educacionais associadas: as faculdades de

Passos, de Diamantina, de Ituiutaba, de Divinópolis. Esse projeto teve a melhor

acolhida neste Plenário. O mais importante: conseguimos a aquiescência dos

Deputados, que aprovaram o requerimento de inversão de pauta de autoria do

Deputado André Quintão e deste parlamentar. Assim, a pauta foi invertida, e o

projeto, aprovado em 1º turno. É uma noite de muita felicidade para o meio

acadêmico, especialmente para as associadas. O art. 11 desse projeto, Sr.

Presidente, diz o seguinte: “A Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e

suas fundações educacionais associadas serão beneficiadas por programas

especiais de desenvolvimento de atividades acadêmicas, nos termos da Lei

Orçamentária Anual”. Portanto, Sr. Fábio Kallas, esse artigo faz com que as

fundações educacionais associadas à Uemg, agora mais que incorporadas por meio

desse projeto de lei, tenham a oportunidade de conseguir uma dotação orçamentária,

o que será de grande valia para esse meio acadêmico. Parabenizo os alunos da

Fundação de Ensino Superior de Passos, que viajaram cerca de 350km para

acompanhar essa votação. Parabéns à sua reitoria, ao seu Reitor, Fábio Kallas.

Parabéns a todos os Deputados desta Casa, que mais uma vez abraçaram a causa

da Uemg e das suas associadas, demonstrando que este Parlamento tem maturidade

para entender as grandes causas que chegam a este Plenário. Parabéns. Espero que

a faculdade possa comunicar aos demais alunos essa aprovação. Parabéns, mais

uma vez, a todos os Deputados que compreenderam a grandeza desse projeto.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.035/2009, dos

Deputados Alencar da Silveira Jr. e Gilberto Abramo, que dispõe sobre a proibição de

consumo de produtos derivados do tabaco em recintos coletivos fechados e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

3, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 3. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação

do Substitutivo nº 3, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.035/2009 na forma do Substitutivo nº 3. À

Comissão de Saúde.

Declaração de Voto

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, agradeço a todos os Deputados

que estão neste Plenário e aos Presidentes das comissões que colaboraram com a

elaboração desse projeto. Ao chegar às comissões, esse projeto recebeu

adaptações. Na Comissão de Saúde, tenho certeza de que o Deputado Carlos

Mosconi, Presidente da Comissão, estipulará o prazo para que esse projeto de lei

seja aprovado em Minas Gerais, ou seja, 90 dias, o que ainda não está previsto.

Noventa dias é o prazo máximo que nós, mineiros, podemos dar para que a nova lei

acabe com o fumo, com o uso do cigarro em recintos coletivos fechados, mas com

respeito à liberdade das pessoas que fumam. Muito obrigado a este Plenário, muito

obrigado aos Deputados.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.771/2008, do

Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.309, de 19/6/2002, o art. 7º da Lei

Delegada nº 125, de 25/1/2007, e dá outras providências. A Comissão de Meio

Ambiente opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 9, que

apresentou, ao vencido em 1º turno. Emendado em Plenário, voltou o projeto à

Comissão de Meio Ambiente, que opina pela aprovação das Emendas nºs 16, 17, 18

e 19 e das Subemendas nº 1, que apresenta, às Emendas nºs 10, 12 e 14 e pela

rejeição das Emendas nºs 5, 6, 7, 11, 13 e 15. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Gilberto Abramo, solicitando a votação destacada do art. 3º do vencido em

1º turno. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do

art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 3º do vencido em 1º turno. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as emendas e subemendas com parecer pela

aprovação. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 10, 12 e 14, ficam prejudicadas as Emendas nºs 5 a 7, 10 a 12 e 14.

Em votação, as Emendas nºs 13 e 15. As Deputadas e os Deputados que as

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.771/2008 na forma do vencido em 1º

turno com as Emendas nºs 1 a 4, 8, 9 e 16 a 19 e as Subemendas nº 1 às Emendas

nºs 10, 12 e 14. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado André Quintão - Esse projeto foi alvo de muita polêmica. Sabemos que

o Estado de Minas Gerais, infelizmente, apresenta hoje índices de desmatamento

inaceitáveis. Também sabemos que seria necessária uma legislação que pudesse

coibir ações que não contribuem para o desenvolvimento sustentável e para a

melhoria da qualidade ambiental. Esse projeto tramitou durante um bom tempo nesta

Casa e foi até objeto de reclamação pública do Governador. Nós, da Oposição,

sempre apoiamos o conteúdo original do projeto, principalmente porque prevê, ao

longo dos anos, a redução e a restrição da possibilidade de utilização da mata nativa

como fonte energética primária. Solicitamos também a perda de prazo, para que a

tramitação desse projeto fosse agilizada na Assembleia Legislativa. Defendemos o

monitoramento e o rastreamento eletrônico e a floresta plantada, pois ela poderá ser

uma alternativa a esse desmatamento irresponsável. Gostaria de tornar público e

deixar registrado que entendemos que o projeto aqui votado hoje ficou aquém do que

gostaríamos, pois acreditamos que houve uma flexibilização excessiva, fruto da

correlação de forças instalada nesta Casa. Por outro lado, caso não houvesse essa

negociação, o projeto provavelmente não estaria em condições de ser votado nesta

noite. Dos males, o menor. É melhor contarmos com uma legislação protetiva do que

não haver nada para coibir o desmatamento. Temos de nos lembrar de que temos o

desafio de implementar o rastreamento eletrônico, pois não podemos aceitar que

continuem utilizando mata nativa como fonte energética primária. Sabemos que,
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muitas vezes, são utilizados mecanismos para burlar a fiscalização e o controle. Por

isso, é importante que o Estado disponibilize recursos orçamentários, para que, de

fato, esse rastreamento seja efetivado. Esse projeto abriu a possibilidade de uma

discussão estratégica sobre Minas Gerais. Não queremos e não podemos aceitar o

desenvolvimento a qualquer custo. Temos de compatibilizar desenvolvimento,

respeito ambiental e justiça social, pois o desenvolvimento, por si só, não emancipa

os povos. É evidente que não pretendemos criar problema algum, dificuldade alguma

para o pequeno e para o médio produtor, mas isso não foi tratado nessa legislação,

pois o que está em jogo, muitas vezes, são os interesses dos grandes grupos que se

utilizam do carvoejamento e do desmatamento irresponsável para auferir lucros, sem

o cuidado com a natureza e com o ser humano. Votamos favoravelmente a esse

projeto, mas fazemos a seguinte ressalva: acreditamos que o conteúdo original do

projeto encaminhado a esta Casa respondia com mais determinação e cuidado às

questões ambientais do Estado. Mas esta Casa é plural e é o espaço onde os

interesses se manifestam, de modo que a votação de hoje é o resultado da

correlação de forças instalada nos debates sobre esse projeto. Estamos com a

consciência tranquila, porque a Oposição cumpriu o seu papel, incluindo o de agilizar

a tramitação de um projeto encaminhado originalmente pelo governo, porque temos

responsabilidade em relação ao Estado e consideramos que a questão ambiental é

estratégica, pois qualquer tipo e modelo de desenvolvimento que não considere a

questão ambiental está fadado ao insucesso, que está presente nas devastações,

nas enchentes, na má qualidade do ar que respiramos e na má qualidade e na

ausência da água em algumas regiões. Portanto, deixamos bem claro que votamos

favoravelmente ao projeto, mas entendemos que o seu conteúdo final ficou aquém do

que esta Casa poderia aprovar. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados e público presente nas

galerias, rapidamente gostaria de declarar que, evidentemente, como relator do

projeto, votei “sim”. Nesta oportunidade, respeitando as palavras do Deputado André

Quintão, acredito que o projeto encaminhado pelo governo do Estado tinha uma

relevância muito importante. Porém, como a Assembleia Legislativa é exatamente a

casa onde as pessoas apresentam as suas ideias, temos de procurar, em um
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consenso, acolher aquelas que possam contribuir com o enriquecimento do nosso

parecer. Confesso aos nobres colegas que esse foi um trabalho muito gratificante.

Esse projeto chegou a esta Casa em meados do ano passado. Foi realizada

audiência pública com a participação de todos os segmentos, e acredito que houve

um grande consenso da maioria. Evidentemente, algumas pessoas têm de ceder um

pouco, algumas ganham, outras perdem um pouco, mas isso significa que

avançamos. Hoje podemos dizer com a consciência tranquila que apresentamos um

parecer ousado, que pode até mesmo contribuir com o processo de negociação

travado no Congresso Nacional. Penso que daremos um exemplo de negociação e de

participação. É importante ressaltar nesta Casa esse momento, pois foi um trabalho

importante. Aliás, como relator, sempre tenho dito que o parecer desse importante

projeto, encaminhado pelo Governador Aécio Neves, não é meu; apenas o assinei.

Ele representa a vontade da grande maioria dos Deputados desta Casa e das

entidades que participaram desse processo. Gostaria, Sr. Presidente, de fazer

rapidamente algumas menções, de demonstrar a todos vocês que nos assistem neste

momento, aos nossos colegas e às pessoas presentes nas galerias o nível de

participação que tivemos no debate realizado nesta Casa. Quero citar o nome de

algumas entidades. Pode ser que me esqueça de algumas, por isso peço desde já

desculpas. Mas é importante fazer esse registro neste momento: Faemg,

representada pelos Srs. Marcos Abreu, Antônio Damásio e Carlos Alberto Oliveira;

Amda, representada por Maria Dalce Ricas, Cristina Chiodi e Francisco Mourão;

AMS, representada pelo seu Presidente, Dr. Eduardo Nascimento; Ibama,

representado pelo Fábio Milagres Rodrigues; Ministério Público, representado pelo

Luciano Badini Martins, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente; Sindifer,

representado pelo Paulino Cícero, da Secretaria de Governo, e órgãos públicos

consultados. Aliás, é importante ressaltar a compreensão desses órgãos de governo

durante várias reuniões realizadas nesta Casa - como Semad, IEF, Seapa e Cemig.

Quero também registrar a participação muito importante de todos os membros da

nossa Comissão de Meio Ambiente, Deputados Sávio Souza Cruz, Almir Paraca, Irani

Barbosa, Vanderlei Jangrossi, Gil Pereira. Faço referência aos Deputados que de

uma maneira ou de outra tiveram participação importante, apresentando emendas ou
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sugestões. Posso esquecer algum nome, mas faço questão de registrar a

participação maciça dos parlamentares desta Casa: Deputados Adalclever Lopes;

Adelmo Carneiro Leão; Almir Paraca; André Quintão; Antônio Carlos Arantes; Antônio

Júlio; Braulio Braz; Carlos Gomes; Carlos Pimenta; Chico Uejo; Delvito Alves;

Domingos Sávio; Doutor Viana; Gil Pereira; Gilberto Abramo; Gustavo Valadares;

Inácio Franco; Irani Barbosa; Jayro Lessa; Juarez Távora; Lafayette de Andrada; Luiz

Humberto Carneiro, nosso líder; Mauri Torres, Líder de Governo; Neider Moreira;

Padre João; Sávio Souza Cruz e Vanderlei Jangrossi. Quero ainda registrar a

participação de toda a assessoria desta Casa, que nos deu importantes contribuições,

como o Júnior Bedê, toda a equipe da Comissão de Meio Ambiente, Pedro Chagas,

Carlão, representante da Bancada PT-PCdoB. Enfim, este é o momento de agradecer

a todas essas pessoas. Voltarei a falar sobre esse assunto no meu próximo

pronunciamento em que terei, mais uma vez, a oportunidade de agradecer e

reconhecer o trabalho de todas aquelas pessoas que me ajudaram a construir o

parecer que foi aprovado aqui hoje. Graças a Deus foi aprovado sem nenhuma

discussão, o que originou um parecer resultante de uma grande negociação nesta

Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres colegas, primeiro

quero cumprimentar nossos vizinhos, amigos e companheiros de Passos, amigos da

Fesp, por intermédio do Diretor Fábio Kallas, que vieram participar da votação do

Projeto de Lei nº 3.367. Houve um jovem, Sr. Presidente, que fez uma manifestação

pela estadualização da Fesp-Uemg. Esse é o clamor da nossa juventude, dos nossos

estudantes, dos nossos pais, da nossa região e provavelmente do Estado, que não

tem uma faculdade, uma universidade gratuita, e há uma grande carência, uma

grande necessidade disso. Conclamo nossos companheiros a levantar essa bandeira

na Assembleia, para assim ajudarmos o Governador a transformar esse desejo em

realidade. Quero também cumprimentar o Deputado Fábio Avelar, Presidente da

Comissão de Meio Ambiente, que realmente fez um belo trabalho. Não podemos falar

que resultou em cabelos brancos, porque não há como ficarem mais brancos, não é,

Fábio? Causamos-lhe muita dor de cabeça. Com seu gesto democrático, com a sua

forma capacitada de ouvir os companheiros, ele pôde melhorar muito o projeto do
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Código Florestal. Não podemos deixar de fazer, neste momento, nossas homenagens

ao Governador Aécio Neves. Depois de tanto criticarmos o Secretário de Meio

Ambiente, José Carlos Carvalho, temos de agradecer-lhe e cumprimentá-lo pela

coragem de apresentar um projeto que realmente muito evolui quanto ao Código

Florestal. Também contribuímos aqui com grandes evoluções. Podemos dizer que

agora o produtor passa a ter condições, dentro da legislação, de ocupar uma área

consolidada. Antes, se você morasse na proximidade de um córrego, de um rio, de

um ribeirão, de uma nascente ou se a sua propriedade tivesse áreas com alta

declividade, acima de 45%, e você a ocupasse, era um criminoso. Essa legislação, da

forma que está, extingue, no meu entendimento, mais de 200, 300 mil propriedades

em Minas Gerais, talvez; no Brasil, são mais de um milhão de propriedades só nas

Regiões Sul e Sudeste. Com essa nova legislação mineira, aprovada por nós neste

momento, o produtor se tranquilizará. A partir do momento em que o Governador

sancionar essa lei, o produtor passará a viver naquele local de forma legítima, sem

estar infringindo a lei. Trata-se de um grande avanço, não temos dúvida. O Deputado

André Quintão fala a respeito do rastreamento do carvão, de onde está vindo o

carvão de nossas florestas. Se é de floresta nativa, realmente sabemos que é crime.

No meu entendimento, nesse aspecto o avanço não foi grande. Isso porque haverá

forma de burlar a rastreabilidade. Precisamos que os recursos, vindos principalmente

da aplicação de multas e das contribuições normais e legais, sejam aplicados

efetivamente na fiscalização. É possível fiscalizar onde se está desmatando. Hoje,

por intermédio de pesquisa no Google, no sistema digital, na informática, é possível

rastrear e ver que onde havia uma mata ontem, hoje, ela já não existe, foi devastada.

Temos de criar normas mais rígidas, fiscalização mais rigorosa para inibir os

exploradores de madeira nativa. Porém temos, sim, de incentivar o que foi

incentivado no nosso projeto: a exploração e a produção de matas plantadas. A

evolução é muito grande. A partir do momento em que o Governador sancionar essa

lei, não será mais preciso o produtor se humilhar, ficar correndo atrás de certidões

para legalizar o corte de uma mata plantada. Se a mata é plantada, ele terá o direito

de cortar quando quiser e pagar o seu tributo, os seus impostos por meio de nota

fiscal. A evolução é muito grande, mas ficaram, sem dúvida, muitas coisas para trás
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que ainda não percebemos, principalmente sobre a exploração das áreas de

preservação permanente, que poderão ser transformadas em arbóreas e em

agropastoris. Muitas atividades agrícolas serão extintas se quiserem permanecer

dentro da lei. Não podemos deixar de admitir que avançamos, e muito. Queremos

agradecer a todos os Deputados que contribuíram e, principalmente, ao Governador e

ao Secretário, que encaminhou esse projeto. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, este projeto passou por aprofundado

processo de discussão. Garantimos muitos direitos dos produtores rurais, mas o

projeto deixa lacunas que precisam ser preenchidas. Quando nos referimos ao meio

ambiente em Minas Gerais, à preservação do meio ambiente, à preservação das

águas, à perfuração de poços artesianos ou aos reflorestamentos, dirigimos nossa

atenção para o Norte de Minas. Sr. Presidente, é necessário que os governantes,

sejam eles do governo federal ou estadual, procurem entender o que está

acontecendo no Norte de Minas, onde estão localizadas as reservas florestais do

Estado. No Sul de Minas, no Triângulo, na região Central e em outras regiões, é fácil

verificar que não existem reservas florestais. Os grandes proprietários já destruíram

tudo. São áreas que foram destinadas às monoculturas, como as de soja, de milho ou

de café. O que ainda existe de reserva está no Norte de Minas. Quando falam em

preservação das nossas florestas, estão se referindo ao que ainda existe de

preservação no Norte de Minas. Hoje, praticamente toda a região do Norte de Minas,

dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e parte do Noroeste de Minas não podem

manter atividade econômica alguma, por causa do desmatamento zero. Estão sendo

aplicadas multas pesadíssimas ao produtor rural, e toda a economia norte-mineira

está sendo dizimada. Há produtores que são multados em milhões de reais. Se

venderem as propriedades, não arrecadarão dinheiro suficiente para arcar com as

multas recebidas. Temos de ter nossos olhos voltados para uma legislação específica

para o Norte de Minas. Do contrário, poderemos vir a ter 250 mil desempregados,

pois a economia sucumbiu naquela região. É necessário que os itens que não ficaram

claros sejam discriminados; que o governo federal deixe de baixar deliberações

normativas, como fez agora, classificando todo o Norte de Minas como mata atlântica.

Não se pode plantar nada ou desenvolver atividade econômica naquela região. As
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terras devolutas que estavam nas mãos de empresas reflorestadoras, que plantavam

eucalipto, estão paradas, não há atividade. O desemprego está assustador no Norte

de Minas. Pedimos que, com a aprovação desta lei, detalhem essa legislação. Faço

apelo ao governo federal para que não coloque o Projeto Jaíba na deliberação

normativa da mata atlântica, liberando o Norte de Minas para caminhar com suas

próprias pernas. Não podemos ter uma legislação para o resto do Estado e uma

legislação restritiva para o Norte de Minas. Enquanto todo o Estado não tem os 20%

da reserva legal, o Norte de Minas tem mais de 50% da reserva legal, e estão

destruindo as outras regiões, comprando áreas do Norte de Minas a preço aviltante,

para constituir as reservas legais do que destruíram no Sul e no Triângulo do Estado.

É um absurdo o que está acontecendo. Neste momento, solicito ao Governador do

Estado, Aécio Neves, que olhe com carinho o detalhamento dessa legislação, que

entre em contato com o governo federal, para evitar que o governo Lula continue o

que está fazendo no Norte de Minas, destruindo a economia norte-mineira, onde se

localizam as pessoas mais pobres de Minas Gerais, Sr. Presidente. A nossa realidade

é a do Nordeste brasileiro. Lá não se planta nada, mas as multas estão chovendo na

nossa região. Quero deixar bem claro o descontentamento do produtor do Norte de

Minas, que não aguenta mais as deliberações normativas, os decretos feitos nos

gabinetes de Brasília, que estão destruindo, que já destruíram a economia norte-

mineira. Queremos preservar, mas também queremos ter condições de plantar,

colher e comercializar a nossa safra. Mais uma vez, peço ao Governador Aécio

Neves que tenha uma séria conversa com o Presidente Lula para que não trate

discriminatoriamente o Norte de Minas em relação ao Brasil e aos outros Estados.

Muito obrigado.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, quero destacar a importante votação que a

Assembleia fez na noite de hoje do Projeto de Lei nº 3.367/2009, consolidando a

parceria da Universidade do Estado de Minas Gerais com as fundações associadas.

A Uemg presta relevante serviço ao ensino superior de Minas Gerais, reconhecido em

todo o Brasil. Tanto é que o Reitor da Uemg é o Presidente do Conselho de Reitores

das Universidades Estaduais do nosso país, dada a sua importância. Um dos papéis

da Uemg no ensino superior de Minas Gerais é a parceria com as fundações
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associadas, com a Fundação Educacional de Ituiutaba - Feit -; com a Fundação de

Ensino Superior de Passos - Fesp -; com as fundações de Divinópolis, de Campanha,

de Carangola e de Diamantina. Vale destacar que as fundações associadas levam

esse trabalho a sério e têm contribuído, de forma efetiva, para o ensino superior em

Minas Gerais, com cursos muito bem avaliados. Encontram-se presentes o Prof.

Fábio Kallas, vários alunos e professores da Fundação de Ensino Superior de

Passos. Segundo o Prof. Fábio Kallas, que é o Presidente do Conselho Curador da

Fesp, dos 21 cursos da Fundação, 18 foram avaliados pelo Conselho Estadual de

Educação com nota “A”. Isso mostra a seriedade do trabalho das fundações nesses

cursos. Agradecemos ao Governador Aécio Neves, ao Vice-Governador Antônio

Anastasia a criação do ProUemg, que também fortalece essa parceria entre a Uemg

e as fundações associadas, dando aos seus alunos carentes condições de cursar a

faculdade. Portanto, a aprovação desse projeto consolida e aprofunda o vínculo e a

parceria entre as fundações e a Uemg nesse modelo extremamente vitorioso.

Precisamos olhar muito atentamente para esse modelo de ensino que temos em

Minas Gerais, com a participação do governo do Estado no financiamento de bolsas

de estudo para alunos carentes. Talvez esse seja um dos melhores modelos de

ensino superior no nosso país. O resultado é extremamente exitoso. Agradecemos

aos companheiros Deputados, que votaram favoravelmente a esse projeto. Quero

dizer a todos os presentes e a todas as fundações associadas à Uemg que acredito

firmemente que essa é uma parceria que precisa ser mantida, ampliada e que é um

grande modelo a ser seguido, um modelo que Minas Gerais deve exportar para todo

o País. Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabéns às fundações e à Uemg pelo grande

trabalho que realizam em conjunto.

O Deputado Paulo Guedes - Quero também manifestar minha preocupação quanto

à aprovação desse projeto de lei. Sempre fui contrário ao modo como as coisas

andam rapidamente nesta Casa, quando se trata de interesse do meio ambiente e de

votação de Código Florestal. O Código traz alguns avanços mas, a meu ver, ele

poderia ser muito mais abrangente, poderia especificar melhor uma forma geral de

atuação dos órgãos ambientais do Estado. Falo isso porque trago aqui a preocupação

de uma região que não suporta mais a atuação dos órgãos de meio ambiente, o Norte
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de Minas. As pessoas que atuam nessa região - os técnicos, a Polícia Ambiental, até

a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros - usam um aparato que está paralisando a

economia do Norte de Minas. Para que se tenha uma ideia do tamanho do absurdo,

Sr. Presidente, o Projeto Jaíba da região já possui uma grande área averbada como

reserva legal. Os pequenos produtores que tiveram dificuldades e deixaram o mato

crescer no seu lote não podem plantar, porque os órgãos de meio ambiente não

deixam. Estão inviabilizando a produção da nossa região. Falta sensibilidade aos

órgãos de meio ambiente do Estado. A cada dia, surge uma nova lei, uma nova

portaria, um novo decreto. Essas pessoas estão passando por cima de todo mundo,

estão criando leis aleatoriamente por meio de portarias e decretos, paralisando a

economia da nossa região. O produtor rural de lá já não suporta mais a atuação dos

órgãos ambientais. Esses órgãos deveriam atuar também no Triângulo Mineiro e no

Sul de Minas. Sabemos que, no Triângulo, estão desmatadas 97% das reservas

florestais. E eles querem agora transformar o Norte de Minas numa grande área de

reserva ambiental. Seria favorável a isso se existisse uma compensação. As pessoas

estão passando necessidade, a nossa região está empobrecendo-se, os

trabalhadores estão saindo de lá para cortar cana e trabalhar no Triângulo e no Sul

de Minas, vivendo de subempregos. Outras regiões estão desenvolvendo-se, mas o

Norte de Minas está transformando-se numa grande reserva ambiental. Para

amenizar isso, temos um projeto de lei tramitando na Casa que cria o ecocrédito. Já

que o governo não quer deixar o Norte de Minas produzir e se desenvolver, poderia

pelo menos colocar o meu projeto que está tramitando na Casa, que trata do crédito

aos pequenos produtores, para ser votado, o que levaria à indenização dos

produtores, que estão no Norte querendo produzir, mas são impedidos de fazê-lo pelo

IEF. Hoje, se o produtor deixar o mato crescer e roçar depois, recebe uma multa

absurda. As pessoas estão em pânico na região. É preciso que o governo do Estado

tome providências. Quero discordar do colega Deputado Carlos Pimenta, que disse

que essa é uma medida do governo federal. No Norte de Minas não há nenhum órgão

do governo federal multando os produtores. São os órgãos estaduais que estão

multando os produtores - o IEF, o Igam. Há todo um aparato montado para isso, com

Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros. Precisamos discutir o acordo,
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Deputado Almir Paraca, de arrecadação do IEF. A Secretaria de Meio Ambiente do

Estado é autossustentável: mantém-se por meio dessas multas. E é a região mais

pobre do Estado que está pagando o pato, o Norte de Minas. Essa região deveria

receber incentivos, mas está sendo vítima de um saco de maldades praticadas por

essa ditadura ambiental que se instalou na região. Que fique registrado aqui o nosso

protesto.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, queremos também reafirmar o que já foi

dito aqui com muita clareza pelo nosso colega Deputado André Quintão quanto à

posição da Bancada PT-PCdoB. Na nossa avaliação, desde o primeiro momento

apoiamos o projeto original enviado pelo governo do Estado. Acreditamos que o

projeto, na versão final, foi objeto de muitas concessões, de muita flexibilidade por

parte da nossa Bancada e acreditamos que, apesar disso, justifica-se sua aprovação,

de maneira muito especial, porque determina, com muita clareza, a redução da

produção de carvão de mata nativa. Agora, tal redução deve se feita não mais por

oito anos, como constava na proposta original, mas por nove anos. Criou-se um

calendário para que as empresas siderúrgicas, metalúrgicas pudessem ampliar sua

produção de reserva florestal para a produção de carvão, chegando a 95% de

consumo próprio, por meio de suas reservas florestais, estabelecendo-se também o

que não havia até então - punição para as empresas que não alcançarem os

percentuais previstos na legislação. A decisão da área ambiental do Estado é

promover o rastreamento e o monitoramento eletrônico do transporte do carvão, para

inibir, de forma mais eficaz e efetiva, a produção e o consumo de carvão de mata

nativa, que infelizmente ainda alcançam índices elevados não só no Estado de Minas

Gerais. Como nosso Estado é o principal consumidor de carvão do País para a área

siderúrgica, somos consumidores e, de alguma maneira, também estimulamos a

produção de carvão de mata nativa além das fronteiras do Estado. Acreditamos que o

monitoramento eletrônico vai coibir e inibir essa prática. Com isso, ganha o meio

ambiente. Sr. Presidente, a respeito das concessões e das polêmicas que atrasaram

a tramitação desse projeto até aqui, gostaríamos de dizer que ainda estamos

devendo - não só Minas Gerais, mas o Brasil está devendo. Do nosso ponto de vista,

a discussão que está ocorrendo no Congresso Nacional, no que diz respeito à revisão
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do Código Florestal, também não leva em conta essa nossa visão. Acreditamos que o

custo do serviço ambiental que a sociedade brasileira entender que deve ser feito - é

necessário que se faça a proteção de percentuais de reservas legais, das APPs, da

produção de água - tem de ser discutido e remunerado ou compensado de alguma

forma pela sociedade. O que não se pode é fazer um discurso raso, com uma visão

simplista, e pura e simplesmente ir flexibilizando a legislação ambiental diante da

gravidade da questão ambiental climática que estamos vivendo no planeta.

Infelizmente, parece que os produtores não conseguem perceber aqui mesmo, em

Minas Gerais, que, se o clima se altera a ponto de a temperatura aumentar um ou

dois graus, toda a produção de café do Estado pode ficar irremediavelmente

comprometida. Portanto, é este cômputo, é este cálculo que entendemos necessário.

Se quisermos de fato avançar na legislação ambiental, em primeiro lugar isso tem de

ser feito na esfera federal. Nós, aqui, só podemos fazer legislação concorrente, e não

alterar a matriz da legislação, nessa linha de considerar aquilo que é serviço

ambiental inarredável, imprescindível. E que a sociedade discuta como custear esse

serviço ambiental. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Almir Paraca - Gostaria de pedir o encerramento, de plano, da reunião,

uma vez que não temos quórum.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 12, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação,
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em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.949/2008; aprovação na forma do vencido em 1º

turno; verificação de votação; ratificação da aprovação - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.187/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com as

Emendas nºs 1 e 2 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.175/2007; votação

do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº 1; rejeição - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.926/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 702/2007; aprovação na forma do

vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 896/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.284/2009; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.316/2009; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 568/2007;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 2.984/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.163/2009; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.210/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.338/2009; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.351/2009; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.352/2009; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.442/2009;

aprovação; declaração de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri
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Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 2.771/2008, 3.035 e 3.367/2009, apreciados na extraordinária realizada

ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.949/2008, do

Governador do Estado, que altera a Lei nº 13.994, de 18/9/2001, que institui o

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração

Pública Estadual - Cafimp -, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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O Deputado Padre João - Sr. Presidente, peço verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito

de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 38 Deputados, que, somados

aos 2 em comissão, perfazem o total de 40 parlamentares. Está ratificada a

aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

2.949/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.187/2009, do Governador do Estado,

que altera as Leis Delegadas nº 100, de 29/1/2003, e nº 175, de 20/1/2007. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. No decorrer da discussão,

foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado Délio Malheiros, que

receberam os nºs 2 e 3. A Emenda nº 3 foi retirada pelo autor. Nos termos do § 4º do

art. 189 do Regimento Interno, a Emenda nº 2 será submetida a votação

independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo emendas. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação a

Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 3.187/2009 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À

Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.175/2007, da Deputada Ana Maria

Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação de nascimentos sem

identificação de paternidade à Defensoria Pública. A Comissão de Justiça concluiu
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pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos Humanos perdeu prazo

para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado João Leite opinou

pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Direitos Humanos, que opina pela rejeição da Emenda nº 1. Em votação, o projeto,

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.175/2007 na forma

original. À Comissão de Direitos Humanos.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.926/2008, do Deputado Lafayette de

Andrada, que altera o art. 15 da Lei nº 12.729, de 30/12/97. A Comissão de Justiça

perdeu para prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação,

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 2.926/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 702/2007, do Deputado Sargento

Rodrigues, que dispõe sobre a informação de quitação de débitos anteriores nos

instrumentos de cobrança enviados ao consumidor. A Comissão de Defesa do

Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 702/2007 na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 896/2007, do Deputado Delvito Alves,

que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Industrial da Região Noroeste do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Turismo opina pela
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aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. A Comissão de Meio

Ambiente perdeu prazo para emitir parecer. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 896/2007 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.284/2009, do Deputado Elmiro

Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente

Olegário o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.316/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caldas o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 568/2007, do Deputado Fábio Avelar,

que dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa, à preparação e à

utilização de produtos fitoterápicos. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As

Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 568/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.984/2009, do Deputado Braulio Braz,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Silveirânia o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
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Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.984/2009 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.163/2009, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.210/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o

imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.210/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.338/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Governador Valadares o

imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
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de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as

Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 3.338/2009 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.351/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - localizadas em Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.352/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP

- localizadas em Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.442/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itamogi o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, nesta manhã procedemos à

votação de vários projetos importantes da pauta. Destaco o Projeto nº 702/2007, de

minha autoria, que tem o intuito de melhorar a relação entre o consumidor e as

empresas de forma geral. Sr. Presidente, esse projeto é simples, mas traz

informações importantes, prevê que o fornecedor informará, no instrumento de

cobrança enviado ao consumidor, nos boletos de cobrança de uma forma geral, a

relação de débitos quitados e não quitados em um período correspondente aos 12

meses anteriores, para que o consumidor acompanhe suas dívidas junto a essas

empresas, estando atento a essa relação contratual. O projeto prevê ainda o

destaque, no boleto, do início e do término do contrato, para que o consumidor tenha

informações e se previna de débitos. A não obediência a esses requisitos aprovados

em 2º turno sujeitará o infrator às sanções previstas na Lei nº 8.078, de 1990, Código

de Defesa do Consumidor, certamente, com pagamento de multa. É importante

destacar nessa declaração de voto que, com a aprovação desse projeto em 2º turno,

ele seguirá o trâmite normal, e o Presidente desta Casa oficiará ao Governador para

que esse projeto seja sancionado ou vetado. Houve acordo nesta Casa entre

Oposição e base de governo sobre essa proposição e, certamente, ela seguirá com

orientação para que o Governo sancione esse projeto, disponibilizando ao

consumidor mineiro essas valiosas informações. A título de exemplo, hoje, pessoas

que possuem contrato com empresas de telefonia móvel não têm essas informações

nos boletos de pagamento. Normalmente, as empresas têm assessoria e corpo

jurídico atuante e eficiente, tornando a relação contratual desequilibrada. Faremos

tudo que pudermos para orientar o consumidor, disponibilizando informações de fácil

compreensão, pois são dados importantes para equilibrar as forças nessa luta

desigual. Portanto, é um projeto importante, aprovado pelos Deputados desta Casa

nesta manhã. Acredito que, em poucos dias, será sancionado, e mais uma lei será

entregue à população para proteger o consumidor em Minas Gerais. Obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Antes de encerrar a reunião, a Presidência informa aos colegas

que hoje é aniversário do nosso ex-Presidente e colega Deputado Antônio Júlio, a

quem, em nome da Mesa e de todos os Deputados desta Assembleia, desejamos
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muitas felicidades, muitos anos de vida e muito êxito em sua missão de homem

público.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária também de hoje, às 14 horas, com a

ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Inácio

Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Está presente, também, a Deputada Gláucia

Brandão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

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

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de

Lei nº 3.337/2009, em turno único, para o qual designou relator o Deputado Juarez

Távora. Suspende-se a reunião. Às 15h21min são reabertos os trabalhos com a

presença dos Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco

e Juarez Távora. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. O Presidente determina a distribuição em avulso do parecer do relator,

Deputado Juarez Távora, que conclui pela aprovação, no turno único, do Projeto de

Lei nº 3.337/2009 com as Emendas nºs 58, 67, 69, 92 e 105; apresentadas por

parlamentares, com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6, 57, 59, 60, 68, 70, 71,

72 e 97, e com as Emendas nºs 212 a 217, apresentadas ao final deste parecer; e

pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
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19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74,

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103,

104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,

139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156,

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,

208, 209, 210 e 211. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião

conjunta, hoje, às 21h25min, no Plenarinho IV, para apreciação do parecer sobre o

Projeto de Lei nº 3.337/2009, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Chico

Uejo.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

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

Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia, encaminhando,

para conhecimento e adoção de medidas legais cabíveis, cópia de denúncias sobre o

possível envolvimento de policiais civis lotados nas Delegacias de Polícia de Nova

Serrana, Belo Horizonte, São Sebastião do Paraíso, Campo Belo, Joaíma, Betim,

bem como do policial civil Vladimir Batista da Rocha, de Ibirité; e Cezar Romero



____________________________________________________________________________
687

Machado Santos, Cel. PM Corregedor, encaminhando cópia da documentação

referente a avaliação feita pelo setor técnico da Ouvidoria-Geral do Estado sobre os

estudos que menciona, da correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Marco Antônio Monteiro de

Castro, Chefe da Polícia Civil, e Paulo César Duarte, Diretor do Conselho de

Segurança Pública de Diamantina (11/7/2009); Murilo Andrade de Oliveira,

Superintendente de Articulação Institucional e Gestão de Vagas da Subsecretaria de

Administração Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social, e Genilson Ribeiro

Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional (17/7/2009); Antônio Marcos

Pereira, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais e da Sra. Luciana Nobre de Moura, Corregedora da Secretaria de Defesa

Social, e Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social (25/7/2009). 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 4.268, 4.271, 4.251, 4.252 e

4.253/2009. 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 Maria Tereza Lara em que solicita seja

encaminhado ao Desembargador Joaquim Alves de Andrade pedido de providência

para incluir a Comarca de Igarapé no Projeto Novos Rumos, bem como seja

realizada, em Igarapé, reunião de audiência pública sobre o referido assunto.

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 agosto de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e os

Deputados Durval Ângelo e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter

esclarecimentos, em audiência pública, sobre a situação dos moradores do Bairro

Camargos, que pleiteiam a saída da empresa Serquip devido aos danos que suas

atividades causam à população e ao meio ambiente; apreciar a matéria constante na

pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente comunica o

recebimento de ofícios dos Srs. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo

Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento desta Comissão

encaminhado por meio do Ofício n° 715/2009/SGM e co municando seu interesse em

participar das audiências públicas e reuniões desta Casa relacionadas ao transporte

público; Rinaldo Kennedy Silva, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Belo Horizonte,

encaminhando cópia de ata de audiência em que figuram como réus Carlos Roberto

de Souza e Marcelo de Souza Barbosa; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de

Justiça do CAO-DH, prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.695/2009

e encaminhando parecer e ofícios; Wanderley Salgado de Paiva, Juiz de Direito da

30ª Vara Cível de Belo Horizonte, encaminhando cópia de documentos relativos a

ação de reintegração de posse, ajuizada por Simone Simões Campos Géo e tendo

como réu João Rodrigues de Morais; Antônio Paulino, preso na Penitenciária

Francisco Floriano de Paula, de Governador Valadares, solicitando ajuda com relação

a seu processo; e Carlos Cândido Teles, preso na Penitenciária Francisco Floriano de

Paula, de Governador Valadares, solicitando a indicação de defensor público; e da

seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas datas

mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Emanuel Carneiro (2), Diretor-

Presidente da Rádio Itatiaia (15/7/2009 e 18/7/2009); Marco Antônio Monteiro de

Castro, Chefe da Polícia Civil; Cláudio de Souza, Corregedor do Conselho Regional

de Medicina; Milton Sabino, Delegado de Polícia; Carlos Alberto Pavan Alvim,

Subsecretário da Casa Civil (17/7/2009); Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon,

Presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Espírito Santo; Felipe Willer de

Araújo Abreu Júnior, Presidente do Conselho Estadual do Idoso (18/7/2009); Marcelo
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Brito, Chefe do Cartório Eleitoral da 213ª Zona; Maurício Campos Jr., Secretário de

Defesa Social (25/7/2009); Paulo Magalhães, Presidente da ArcelorMittal Inox Brasil

S.A.; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (2); Rodrigo Filgueira

de Oliveira, Coordenador do CAO-DH; Raimundo Cândido Júnior, Presidente da

Seção de Minas Gerais da OAB; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Coordenador

do CAO - Conflitos Agrários (1º/8/2009). A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Ronaldo Vasconcelos, Secretário de Meio Ambiente de

Belo Horizonte; Gustavo Gorgozinho Alves de Meira, Defensor Público e

Coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública; Maurílio José Coelho e

Geraldo Carlito, representantes da comunidade do Bairro Camargos; José Soares

Sobrinho, Presidente da Associação Comunitária do Bairro Camargos; Adriano

Ventura, Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte; Daniel Diniz Nepomuceno,

Coordenador de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; e a Sra.

Delse dos Santos Laureano, Procuradora do Município de Belo Horizonte, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, 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 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 4.214/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval

Ângelo (3), em que solicita seja a Comissão parceira na organização e realização do

seminário "Questão prisional: outras formas de punir", idealizado pela Secretaria de

Desenvolvimento Social, pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público; seja

encaminhado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - Comam - e ao CAO-MA

pedido de providências para o acompanhamento e fiscalização permanente do

encerramento das atividades da empresa Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda.,

em função da não renovação de sua licença ambiental pelo Comam; e seja formulada
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manifestação de aplauso ao Sr. Manuel Saramago, Desembargador, pela decisão

que suspendeu a liminar que autorizava o funcionamento da referida empresa; e

Vanderlei Miranda (2), em que solicita seja encaminhado ao Sr. Jeffer Bedram,

Coordenador da 8ª Promotoria de Justiça - Juizado Especial Criminal de Belo

Horizonte, pedido de informações sobre a apuração dos fatos apontados no Ofício nº

303/2009, do CAO-DH, referente a atos delituosos que teriam sido praticados por

André Augusto de Lima Birchal; e seja encaminhado ao Sr. Alex Fernandes Santiago,

Promotor de Justiça da Comarca de Nova Lima, pedido de informações sobre a

apuração dos fatos apontados no Ofício nº 304/2009, do CAO-DH, referente a atos

delituosos que teriam sido praticados por André Augusto de Lima Birchal. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro - Vanderlei Miranda - Juninho Araújo.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Inácio Franco,

Juarez Távora, Lafayette de Andrada e Célio Moreira (substituindo o Deputado Zé

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

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a 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. Daniel Silva Balaban, Presidente do

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (3); e Fabrício Torres Sampaio,

Subsecretário de Transportes (11/7/2009); André Muniz, Superintendente de

Administração, Finanças e Gestão de Pessoas da Agência Nacional de Águas; Max
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Fernandes dos Santos (2), Gerente Regional de Negócios da Caixa Econômica

Federal; e Daniel Silva Balaban (2), Presidente do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (17/7/2009); Paulo de Tarso Almeida de Paiva,

Presidente do BDMG; Daniel Silva Balaban (2), Presidente do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (18/7/2009); Márcio Antônio Portocarrero, Secretário

de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura (2);

e Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo

(25/7/2009); Rodolfo Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à Infraestrutura

Municipal da Secretaria de Transportes (1º/8/2009). O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.284/2009 (Jayro Lessa), no 2º turno, e 3.323/2009

(Deputado Lafayette de Andrada), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

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

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos

Projetos de Lei nºs 2.949/2008 na forma do vencido no 1º turno; 3.187/2009 na forma

do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada)

e 3.284/2009 (relator: Deputado Jayro Lessa). Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei

nº 3.367/2009 com as Emendas nºs 1 a 7 ao vencido no 2º turno, é apresentada a

Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Sargento Rodrigues, que recebe opinião

contrária do relator. Após discussão e votação é aprovado o parecer, salvo a proposta

de emenda. Submetida a votação, é rejeitada a Proposta de Emenda nº 1. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.151/2009, na forma do Substitutivo

nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e da

Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Juarez

Távora) e 3.323/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). O Projeto de Lei nº

3.440/2009 é retirado da pauta por determinação do Presidente da Comissão por não

cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio - Inácio Franco - Juarez Távora.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Às 10h15min, comparecem no Centro Comunitário do Distrito de Mocambinho, no

Município de Jaíba, os Deputados Vanderlei Jangrossi, Carlos Gomes e Gil Pereira,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos

Pimenta, Padre João e Paulo Guedes. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, os problemas enfrentados pelos

pequenos produtores rurais do Projeto Jaíba e região. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir os Srs. Sildete Rodrigues de Araújo, Prefeito Municipal de

Jaíba; Anderson Carlos Silveira Dias, Presidente da Câmara Municipal de Jaíba;

Carlos Willian, Deputado Federal; Celso Cota Neto, Presidente da Ruralminas,

representando o Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Leonardo

Guimarães Parma, Gerente da Divisão de Agropecuária do Departamento de

Agronegócios do BDMG; Edson Couto, Diretor Regional do Idene em Montes Claros;

Fabiano Mendonça Dias, engenheiro de distribuição de energia da Cemig; Pablo

Alexander Seixas Sequeira Paiva e Teixeira Leite, engenheiro da Copasa; Anderson

de Vasconcelos Chaves, Superintendente Regional da Codevasf; Vilson Luiz da Silva,

Presidente da Fetaemg; João Dias, Gerente da Agência do Banco do Nordeste em

Janaúba; João Cordoval, Prefeito Municipal de Matias Cardoso; Adelmar Ramos

Novais, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Projeto Jaíba; e Fernando

Sena, Chefe da Unidade de Administração Fundiária da Codevasf, 1ª SR

(Superintendência Regional), que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra aos Deputados Paulo Guedes e Padre João, que,

juntamente com o Presidente, são autores dos requerimentos que deram origem ao
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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, 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, 11 de agosto de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes - Chico Uejo.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas e Wander Borges, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da

Prefeitura de Belo Horizonte, e Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig,

publicados no “Diário do Legislativo” de 1º/8/2009. 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 4.224 a 4.248/2009. 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 Cecília Ferramenta em que solicita seja realizada

audiência pública destinada a obter informações do Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes - DNIT - sobre a efetivação das intervenções na BR-381

anunciadas pelo Ministro dos Transportes; e do Deputado Wander Borges em que
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solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de discutir a implementação

e a regulamentação dos serviços de mototáxi no Estado. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Wander Borges - Sebastião

Helvécio.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Getúlio Neiva e Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Getúlio

Neiva, dispensa a leitura da ata da reunião 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. A Presidência comunica o recebimento do ofício do Sr.

Sérgio Henrique Carrato, Gerente Corporativo de Concessão e Arrendamento da

MRS Logística S.A., publicado no “Diário do Legislativo" em 17/7/2009, e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.404/2009 (Deputado Vanderlei Jangrossi) e 3.195/2009

(Deputada Gláucia Brandão), no 1º turno; 3.272/2009 (Deputado Vanderlei

Jangrossi), 3.409 e 3.266/2009 (Deputado Paulo Guedes), 2.859/2008 e 3.410/2009

(Deputado Getúlio Neiva), 3.428 e 3.469/2009 (Deputado Juninho Araújo) e

3.458/2009 (Deputada Gláucia Brandão), em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.272/2009 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi),

que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.208, 4.264 e 4.270/2009. Submetidos a
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discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.287, 3.304, 3.329 e 3.334/2009. 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 Gláucia Brandão em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública desta Comissão para subsidiar a análise do Projeto de Lei nº

3.404/2009, com a participação de órgãos governamentais e entidades civis

relacionados à área de memória e patrimônio no Estado, e reunião com convidados,

para que seja apresentado o Circuito Cultural Praça da Liberdade. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva - Sebastião Helvécio.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO

DAS PENAS NO ESTADO, EM 6/8/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Wander Borges e Neider Moreira (substituindo o Deputado Wander Borges, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Antônio Carlos Arantes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura

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

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

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios do Vereador José Mansueto Fiorilo, Presidente da Comissão

de Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara Municipal de Juiz de Fora, em que

solicita audiência com esta Comissão, bem como sua intercessão para o

agendamento de audiência com o Secretário de Defesa Social; e do Sr. Rodrigo

Praxedes Vieira, Diretor Estadual do Sindicato dos Agentes de Segurança

Penitenciários - Sindasp -, regional Juiz de Fora, encaminhando propostas para a
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melhoria da execução penal nesse Município e solicitando cópia do relatório final

desta Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Vereadores José Mansueto Fiorilo e Wanderson Castelar Gonçalves,

respectivamente, Presidente e relator da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar

Social da Câmara Municipal de Juiz de Fora, os quais são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos convidados para que façam

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

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

passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Registra-se neste momento, a presença do

Deputado Fábio Avelar. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Neider Moreira em que solicita sejam ouvidos, nesta

reunião, os Vereadores José Mansueto Fiorilo e Wanderson Castelar Gonçalves;

João Leite, Adelmo Carneiro Leão e Neider Moreira em que solicitam seja realizada

audiência pública com a finalidade de ouvir a Sra. Sandra Margareth Silvestrini de

Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do

Estado - Serjusmig -; e João Leite, Adelmo Carneiro Leão e Fábio Avelar em que

solicitam sejam encaminhados ao Juiz de Direito da Vara de Execução Penal de Juiz

de Fora, ao Subsecretário de Administração Prisional e ao Diretor do Hospital de

Pronto Socorro desse Município - HPS -, pedidos de informações detalhadas sobre

cada um dos presos que se encontram acautelados no HPS, bem como sejam

encaminhadas cópias dessas informações à Comissão de Segurança Pública desta

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2009.

João Leite, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2009

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

Carlin Moura e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de

assuntos de interesse da Comissão 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. Marcus Pestana, Secretário de

Saúde e Gestor do SUS-MG; Breno Henrique Avelar de Pinho Simões, Chefe de

Gabinete da Secretaria de Saúde (2) (18/7/2009); Gilman Viana Rodrigues, Secretário

de Agricultura; Maurício Campos Júnior, Secretário de Defesa Social; Fabiana de

Lima Leite, Superintendente de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Defesa

Social; Breno Henrique Avelar de Pinho Simão, Chefe de Gabinete do Secretário de

Saúde (25/7/2009); José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente (2); Sérgio

Alair Barroso, Secretário de Desenvolvimento Econômico (2); Fabiano Torres Bastos,

Coordenador de Política Prisional da Defensoria Pública do Estado; Danilo de Castro,

Secretário de Governo; Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário Adjunto de

Saúde e Leonardo Costa Bandeira; e da Sra. Kátia Mara Miranda de Abreu, Chefe de

Gabinete da Agência Nacional de Transporte Terrestres (1º/8/2009). 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 André Quintão, em que solicita seja

encaminhada cópia da correspondência do Conselho Nacional de Justiça, recebida

por esta Comissão, referente ao Programa Casa da Cidadania, para todos os

convidados participantes da reunião no dia 16/7/2009; André Quintão e Carlin Moura,

em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão de Transporte, no Município de Piumhi, para discutir questões relativas à

cobrança de pedágio na MG-050; Duarte Bechir, em que solicita seja realizada visita

à Casa da Cidadania, no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, para conhecer o

trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública nessa comunidade; Almir Paraca (3),

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão

de Administração Pública, para debater a situação da Defensoria Pública no Estado,
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seja encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag - pedido de

providências para garantir a nomeação dos 150 candidatos aprovados no concurso

para provimento de cargos de Defensor Público do Estado, e seja encaminhado ao

Vice-Governador do Estado e à Secretária de Planejamento e Gestão pedido de

providências para se atender à demanda de suplementação orçamentária para o

exercício de 2009, formulada pela Defensoria Pública do Estado, a fim de garantir a

continuidade e a ampliação do atendimento à população. 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 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir - João Leite.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/8/2009

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Ivair Nogueira, Carlos Gomes (substituindo a Deputada Cecília

Ferramenta, por indicação da Liderança do PT) e Célio Moreira (substituindo o

Deputado Walter Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros,

Dalmo Ribeiro Silva, Sargento Rodrigues, Domingos Sávio e Eros Biondini. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos 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

discutir o Projeto de Lei nº 296/2003, do Senador Paulo Paim, que altera o art. 29 da

Lei nº 8.213, de 24/7/91, e revoga os arts. 3º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 9.876, de 26/11/99,

modificando a forma de cálculo dos benefícios da Previdência Social. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Paulo Paim e Eduardo Azeredo,

Senadores; Antônio Roberto e Júlio Delgado, Deputados Federais; Sérgio Miranda e

João Paulo Pires Vasconcelos, ex-Deputados Federais; Robson de Souza
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Bittencourt, Presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas

Gerais - FAP-MG -; Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, Presidente do Conselho

Estadual do Idoso de Minas Gerais; Adilson Rodrigues da Silva, Presidente do

Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Minas Gerais - Sinap-MG -; e

Rogério Fernandes, Presidente da Força Sindical - MG, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Célio Moreira, 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 e, cumprida a finalidade da reunião,

agradece a presença dos parlamentares, convidados e demais presentes, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Almir Paraca - Elmiro Nascimento.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2009

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Almir Paraca, Gil Pereira e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Irani

Barbosa, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca,

dispensa a leitura da ata da reunião 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. É recebido

pela Presidência requerimento do Deputado Antônio Júlio, em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública, no Município de Bom Sucesso, com a

finalidade de discutir questões relativas à pesca no Rio das Mortes e à transposição
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de peixes da Usina do Consórcio do Funil. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja o Projeto de Lei nº

2.333/2008 baixado em diligência às Secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 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 2009.

Fábio Avelar, Presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

11/8/2009

Às 19h15min, comparecem na Câmara Municipal de Uberaba a Deputada Maria

Tereza Lara e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo

Carneiro Leão, Fahim Sawan e Weliton Prado. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da

reunião 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

questões relativas à segurança pública no Município e região e a discutir e votar

proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir

as Sras. Vânia Célia Ferreira, Diretora da Superintendência Regional de Ensino de

Uberaba, representando a Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de

Educação, e Eliane Cristina de Melo, Coordenadora Regional da Defensoria Pública

de Uberaba, representando Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral; e os Srs.

Carlos Alberto Valera, Promotor de Justiça, representando Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça; Fabrízio de Morais Mussulim, Coordenador

Local da Defensoria Pública de Uberaba; Glorival Bernardes de Oliveira, Delegado

Regional da Polícia Federal; José Paulino da Silva Filho, Chefe de Polícia Civil do 5º

Departamento de Uberaba, representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe
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de Polícia Civil de Minas Gerais; Cel. PM Flávio Aquino, Comandante do 5º CRP

Uberaba, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG; Wagner Guerreiro, Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de

Uberaba; Francisco Gouvea, Delegado Regional da Polícia Civil; Wellington Cardoso,

Secretário de Trânsito da Prefeitura de Uberaba; Luiz Humberto Dutra, José

Severino, Jorge Ferreira, Itamar Ribeiro, João Gilberto Riposati e Lourival dos Santos,

Vereadores; Júlio César de Aguiar, Diretor da Guarda Municipal; Ten.-Cel. PM Sidney

Araújo; Cláudio Chaves Beato Filho, Coordenador do Centro de Estudos de

Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, os quais são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na qualidade de um dos autores do requerimento que

deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais. Logo após, concede

a palavra à Deputada Maria Tereza Lara e aos Deputados Tenente Lúcio e Rômulo

Veneroso, co-autores do requerimento, para que façam suas considerações. A seguir,

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, Tenente

Lúcio, Rômulo Veneroso, Fahim Sawan, Adelmo Carneiro Leão e Weliton Prado (5),

em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido

de providências para fornecer os equipamentos que menciona aos órgãos policiais de

Conceição das Alagoas, atendendo a pleito de Vereadores da cidade; seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para

agilizar a assunção pela Subsecretaria de Administração Prisional das cadeias

públicas dos Municípios da 5ª Região Integrada de Segurança Pública - Risp -; seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providências para

recompor o quadro de escrivães e agentes de polícia nas cidades que compõem a 5ª

Risp; seja encaminhado à TV Assembleia ofício para que divulgue campanha

publicitária do Disque-Denúncia; seja encaminhado à Ferrovia Centro Atlântica pedido

de informações sobre os procedimentos que menciona. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz e Deiró Marra, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Deiró Marra,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a receber o documento final elaborado pela Comissão de

Representação do Fórum Técnico sobre o Plano Decenal de Educação, apreciar a

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Felipe Estabile Moraes, Chefe de

Gabinete da Secretaria de Educação, e Antônio Libério de Borba, do Sindcefet-MG

(18/7/2009); Frederico Melo, Subsecretário de Gestão da Secretaria de Planejamento;

da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (6/8/2009). A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Santuza Ábras, Diretora-Geral

da Uemg, e Maria Inez Gouveia, Diretora Regional do Sinde-UTE; Anízia Sudário

Daniel, do Conselho Regional de Educação Física; e os Srs. Silvério do Prada, da

União Geral dos Trabalhadores e da Fundação dos Servidores Públicos; Gilson Reis,

Presidente do Sindicato dos Professores de MG, que são convidados a tomar assento

à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados presentes, 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. Neste momento é feito a entrega do documento final
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elaborado pela Comissão de Representação do Fórum Técnico sobre o Plano

Decenal de Educação. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

3.444 e 3.445/2009. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 4.291, 4.292, 4.293, 4.315, 4.320, 4.331 e 4.333/2009.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.296, 3.339, 3.393, 3.375 e

3.406/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Juarez Távora, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues, Domingos

Sávio e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo

Carneiro Leão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

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

recebimento do ofício do Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de

Contas do Estado, publicado no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009. Registra-se a

presença dos Deputados Jayro Lessa, Lafayette de Andrada e Zé Maia, que assume

a Presidência dos trabalhos. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.300/2009 (Deputado Lafayette de Andrada); 3.149 e 3.480/2009 (Deputado Juarez
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Távora) e 3.441/2009 (Deputado Inácio Franco), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da

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

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

aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.440/2009 na

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

1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.968/2009 com as Emendas nºs 1 a 5, da Comissão

de Constituição e Justiça, e as Emendas nºs 6 a 10, da Comissão de Administração

Pública (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição);

3.132/2009 (relator: Deputado Inácio Franco) e 3.136/2009 (relator: Deputado Juarez

Távora) na forma dos Substitutivos 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 17 horas, para apreciação do Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº

1.857/2007, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - João Leite - Maria Tereza Lara - Rômulo

Veneroso.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes, Fábio Avelar e Alencar da Silveira Jr.,

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 Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

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

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a

realização de feiras em Belo Horizonte, tendo em vista a exigência do Ministério

Público de licitação para o funcionamento de tais eventos e a discutir e votar

posposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir

a Sra. Neusa Resende da Fonseca, Presidente da Associação do Mercado Distrital
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do Cruzeiro; e os Srs. Jorge Henri Simbera, Vice-Presidente da Associação de

Expositores na Feira de Artes e Artesanato da Afonso Pena - Assfeira -; Mariano

Cândido, Presidente da Feira do Bairro Padre Eustáquio; Edson Ferreira Martins,

Diretor da Casa do Artesão; e Alan Vinícius, Coordenador da Associação dos

Expositores da Feira da Afonso Pena - Assead -, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Alencar da Silveira

Jr., 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 Tenente Lúcio, Fábio Avelar e Carlos

Gomes em que solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

pedido de providências para suspender o edital de licitação do Mercado Distrital do

Cruzeiro e demais feiras, para que o assunto possa ser melhor esclarecido e

debatido; Fábio Avelar em que solicita seja encaminhado ao Ministério Público

Estadual e à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de informações sobre as

exigências de licitação aos feirantes do 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, 13 de agosto de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães, Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir

Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e a votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 742, 898, 954, 972, 1.976/2007, 2.396, 2.438, 2.549,

2.936/2008, 2.966, 3.142, 3.269 e 3.312/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães);

2.943/2008, 3.207, 3.330, 3.373, 3.376, 3.395, 3.397 e 3.443/2009 (Deputado Ademir

Lucas). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 742, 898, 954, 972, 1.976/2007, 2.396, 2.438, 2.549,

2.936/2008, 2.966, 3.142, 3.269, 3.312/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães);

e 3.443/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.943/2008,

3.207, 3.330, 3.373, 3.376, 3.395 e 3.397/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas).

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 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Dimas Fabiano - Ademir Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.448/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação de Incentivo ao Esporte de Pedro Leopoldo -

Asepec -, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
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que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.448/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Incentivo ao Esporte de Pedro Leopoldo, que possui como finalidade difundir a

prática de esportes, principalmente entre crianças e jovens.

A entidade busca utilizar o esporte como instrumento educativo; busca a captação,

geração e administração de recursos humanos, financeiros e materiais para a

consecução de seus objetivos; organiza torneios e competições e deles participa;

combate a marginalização de crianças e adolescentes através da elaboração e

desenvolvimento de projetos voltados para o esporte; orienta sobre a preservação do

meio ambiente; institui programas de apoio a atletas e treinadores e defende perante

o poder público os direitos e interesses de seus associados.

Esclareça-se que a Emenda nº 1 tem por finalidade retificar o nome da entidade, de

acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.448/2009

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

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.296 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.296/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Desportiva Naza Esporte Clube - Adenec -, com sede

no Município de Itacarambi, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.296/2009

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Naza Esporte Clube - Naza -,

com sede no Município de Itacarambi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Desportiva Naza Esporte

Clube - Naza -, com sede no Município de Itacarambi.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.339 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.339/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação de Escola Estadual Capitãozinho Maxakali, de ensino fundamental, à

Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada na Reserva Indígena Maxakali do

“Pradinho”, no Município de Bertópolis, 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° 3.339/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Bertópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Capitãozi nho Maxakali a escola estadual

de ensino fundamental localizada na Reserva Indígena Maxakali do Pradinho, no

Município de Bertópolis.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo
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Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.375 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.375/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Esportiva Figueira - AEF -, com sede no

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

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.375/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Figueira - AEF -, com sede no

Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Figueira - AEF -,

com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.393 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.393/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação a escola estadual de ensino médio localizada no Município de Tapira,

foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.393/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Tapira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Cecília Maria de Rezende

Neves a escola estadual de ensino médio localizada na Rua Francisco Rosa Pires, n°

93, Centro, no Município de Tapira.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.406 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.406/2009, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a Associação Esportiva Real do Jatobá IV, 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° 3.406/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Real do Jatobá IV, 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 Esportiva Real do Jatobá

IV, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 13/8/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Aparecido

Expedito Procópio, ex-Prefeito Municipal de Ipuiúna, ocorrido em 12/8/2009, nesse

Município. (- 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. Ronaldo Saraiva Magalhães por sua posse no cargo

de Presidente da Associação dos Atacadistas Distribuidores de Minas Gerais -

Ademig (Requerimento nº 4.114/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-

BH - por seus 49 anos de fundação (Requerimento nº 4.116/2009, do Deputado

Duarte Bechir);

de protesto contra a decisão, tomada pelo Sr. Roberto Carlos de Oliveira, Juiz da 9ª

Vara da Justiça Federal de Goiás, de extinguir o curso de Direito destinado a

assentados por programas de reforma agrária nesse Estado, o qual era ministrado

pela Universidade Federal de Goiás, em cooperação técnica com o Incra e com

recursos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - Pronera

(Requerimento nº 4.150/2009, do Deputado Padre João);

de congratulações com a Porcelana Monte Sião por seus 50 anos de fundação

(Requerimento nº 4.158/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Automax por seus 30 anos de fundação (Requerimento nº 4.159/2009,

do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com os Srs. Moacir Aparecido Silva e Júnior César Silva,

Diretores da Crômic Indústria e Comércio de Calçados Ltda., com sede no Município

de Nova Serrana, pelo lançamento do tênis Crômic Aerobase (Requerimento nº

4.163/2009, do Deputado Neider Moreira);

de congratulações com o Sebrae-MG pela realização do evento Meu Primeiro

Negócio (Requerimento nº 4.190/2009, do Deputado Duarte Bechir);
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de congratulações com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -

Epamig - e o Instituto de Laticínios Cândido Tostes - ILCT - pela realização do 26º

Congresso Nacional de Laticínios (Requerimento nº 4.206/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -

Epamig - e o Instituto de Laticínios Cândido Tostes - ILCT - por seus 74 anos de

fundação (Requerimento nº 4.207/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com D. Anselmo Müller, Arcebispo Emérito de Januária, pelos 25

anos de sua sagração como Bispo (Requerimento nº 4.208/2009, do Deputado Ruy

Muniz);

de congratulações com o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, por

ter sido condecorado pela Unesco com o Prêmio de Fomento da Paz Félix

Houphouët-Boigny de 2009 (Requerimento nº 4.214/2009, do Deputado Almir

Paraca);

de congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador

do Estado, por ter sido agraciado com a Comenda Mérito Industrial pelo Centro

Industrial de Juiz de Fora (Requerimento nº 4.215/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o "Jornal Ocasião" por seus 22 anos de fundação

(Requerimento nº 4.216/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Secretaria de Ciência e Tecnologia pela implementação

do projeto Teia - Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação Aplicados

(Requerimento nº 4.217/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Associação Mineira de Panificação - Amipão - pelo

transcurso do Dia do Panificador (Requerimento nº 4.218/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com a Secretaria de Agricultura e a Associação Brasileira da

Indústria de Café pelo acordo que firmaram para valorização do café produzido nas

propriedades certificadas pelo Programa Certifica Minas, do governo estadual

(Requerimento nº 4.219/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Associação dos Municípios de Minas Gerais - AMM - pela

criação da primeira TV municipalista do País (Requerimento nº 4.220/2009, do
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Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Reinhold Stephanes, Ministro da Agricultura, pelo

recebimento da Grande Medalha do Mérito Rural (Requerimento nº 4.221/2009, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Instituto

Mineiro de Agropecuária - IMA -, pelo recebimento da Grande Medalha do Mérito

Rural (Requerimento nº 4.222/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Córrego Fundo pela 34ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.224/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Extrema pela 106ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.225/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Guarará pela 78ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.226/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Guarani pela 60ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.227/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Heliodora pela 116ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.228/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha pela 92ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios (Requerimento nº 4.229/2009, do Deputado Wander
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Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Paraguaçu pela 31ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.230/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Paraopeba pela 85ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.231/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Pedra Dourada pela 66ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios (Requerimento nº 4.232/2009, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas pela 82ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios (Requerimento nº 4.233/2009, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí pela 111ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios (Requerimento nº 4.234/2009, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de São Domingos das Dores pela

142ª colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice

Fiscal, Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela

Confederação Nacional dos Municípios (Requerimento nº 4.235/2009, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste pela 7ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,
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Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios (Requerimento nº 4.236/2009, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Três Pontas pela 16ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.237/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Tiradentes pela 27ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.238/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Vargem Bonita pela 107ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios (Requerimento nº 4.239/2009, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Congonhal pela 37ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.240/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Coimbra pela 26ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.241/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru pela 148ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios (Requerimento nº 4.242/2009, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Cambuí pela 55ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de
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Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.243/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha pela 19ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios (Requerimento nº 4.244/2009, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Argirita pela 10ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.245/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Araguari pela 125ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.246/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Alterosa pela 54ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.247/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Nova Resende pela 4ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios (Requerimento nº 4.248/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Marcos David Salem, Delegado de Polícia, por sua

posse no cargo de Diretor de Inteligência Policial, em Brasília (Requerimento nº

4.251/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Sr. Jerry Antunes de Oliveira, Delegado de Polícia, por

sua posse no cargo de Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais

(Requerimento nº 4.252/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Sr. Marcos David Salem, Delegado de Polícia, pelos

serviços prestados no exercício do cargo de Superintendente da Polícia Federal no



____________________________________________________________________________
717

Estado (Requerimento nº 4.253/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de apoio (a ser encaminhada aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal) às propostas de emenda à Constituição do Deputado Federal Paulo

Pimenta e do Senador Antônio Carlos Valadares que tornam obrigatória a exigência

de diploma de curso superior específico para o exercício da profissão de jornalista

(Requerimento nº 4.257/2009, da Comissão de Participação Popular);

de apoio (a ser encaminhada aos Presidentes da Câmara dos Deputados e da

Comissão de Legislação Participativa dessa Câmara, ao Instituto de Estudos

Socioeconômicos - Inesc - e à Frente Parlamentar pela Reforma Política com

Participação Popular) à proposta de reforma política apresentada por essa Frente

(Requerimento nº 4.258/2009, da Comissão de Participação Popular);

de congratulações com o Sr. José Ataíde Lacerda por ter sido agraciado com a

Medalha do Mérito Desportivo, conferida pelo governo estadual (Requerimento nº

4.263/2009, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com o maestro Nivaldo de Oliveira Santiago por seu 80º

aniversário (Requerimento nº 4.264/2009, do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com a União Ruralista Rio Doce - URRD - pelos 40 anos da

Exposição Agropecuária de Governador Valadares - Expoagro (Requerimento nº

4.265/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Liga Municipal de Desportos de Sabará por seus 67 anos

de fundação (Requerimento nº 4.266/2009, do Deputado Wander Borges);

de aplauso à Universidade Federal de Viçosa por seus 40 anos de federalização

(Requerimento nº 4.267/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com os Cadetes do Curso de Formação em Ciências Militares -

Defesa Social, da Academia de Polícia Militar do Estado (Requerimento nº

4.268/2009, do Deputado Rômulo Veneroso);

de congratulações com a Fundação Clóvis Salgado pela produção e apresentação

da ópera "Macbeth", de Verdi (Requerimento nº 4.270/2009, da Deputada Gláucia

Brandão);

de congratulações com o Ten.-Cel. PM Eduardo Campos de Paulo, Comandante do

23º Batalhão da PMMG, e os demais organizadores da Primeira Conferência Livre de
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Segurança Pública de Divinópolis (Requerimento nº 4.325/2009, da Comissão de

Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2009

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.465/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Estudantes Universitários de Luz – Aseul –, com

sede no Município de Luz.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.465/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Estudantes Universitários de Luz – Aseul –, com sede no Município de Luz. A

Associação possui como finalidade a melhoria da qualidade de vida dos alunos

residentes na localidade.

Na consecução de seu propósito, promove atividades nas áreas da educação, da

cultura, do esporte e do lazer; firma convênios com entidades públicas e privadas

com o objetivo de subsidiar o transporte coletivo de estudantes que frequentem

faculdades, universidades e cursos técnicos superiores fora do Município de Luz; e

oferece cursos de qualificação profissional a pessoas desempregadas e a pré-

vestibulandos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.465/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2009.

Deiró Marra, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 26ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Exibição de vídeo - Palavras do Deputado Dinis Pinheiro - Entrega de placa -

Palavras do Sr. Robson Braga de Andrade - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Ademir Lucas

- Célio Moreira - Duarte Bechir - Fábio Avelar - Gil Pereira - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Orteng Equipamentos e

Sistemas.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Robson Braga de

Andrade, Presidente da Orteng Equipamentos e Sistemas; Sérgio Alair Barroso,

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o Governador

do Estado, Aécio Neves; José de Melo Aguiar, Diretor Técnico da Orteng

Equipamentos e Sistemas; Klaus Gunter Wilhelm Jentzch, Diretor Industrial da Orteng
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Equipamentos e Sistemas; Ricardo Vinhas Corrêa da Silva, Diretor Comercial da

Orteng Equipamentos e Sistemas; e Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Eduardo Duarte, assessor do

Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, o qual não pode estar

presente em razão de homenagem que lhe será prestada pela Amagis, nesta noite;

Ronaldo Braga de Andrade, irmão do homenageado; Sérgio Cavalieri, Presidente da

Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa; Romeu Scarioli, Presidente da

Omega Energia Renovável S.A.; Paulo César de Oliveira, jornalista, em nome de

quem estendemos as nossas saudações aos representantes da imprensa; Sebastião

Navarro, ex-Deputado Estadual, ex-Prefeito de Poços de Caldas e Presidente da

Cohab; João Batista Nunes Nogueira, Presidente da Fiemg Regional Alto Paranaíba;

e Fernando Coura, Presidente do Sindiextra, por meio de quem estendemos nossas

saudações aos demais Presidentes de sindicatos presentes.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelos músicos Alexandre Martins de Barros, no oboé, e Eliseu Martins de Barros, no

violino.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Neste momento, gostaríamos de dar ciência a todos da mensagem

enviada à Casa pelo Exmo. Sr. José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da

República: “Agradeço o honroso convite para participar da reunião especial com que

a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia a Orteng

Equipamentos e Sistemas. Falar da Orteng é lembrar a figura de Robson Andrade,

que, com extraordinária visão empresarial e capacidade administrativa, tem dado

valiosa contribuição ao processo de desenvolvimento econômico e social do nosso

Estado. Na atividade empresarial ou no comando da entidade representativa do setor

industrial - a nossa Fiemg -, Robson Andrade tem-se destacado como uma das mais

lúcidas lideranças de Minas Gerais. É, por isso, justa e oportuna a homenagem que a



____________________________________________________________________________
722

Assembleia Legislativa lhe presta, distinguindo a Orteng Equipamentos e Sistemas,

na reunião especial de hoje à noite. Gostaria muitíssimo de estar presente, mas isso

não me será possível. Escusando-me pela ausência, peço-lhe levar ao estimado

amigo Robson e aos seus companheiros e colaboradores da Orteng o meu especial

abraço de congratulações, com os votos de total brilhantismo para a solenidade”.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Dinis Pinheiro

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, representando, neste ato, o Presidente desta Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho; Robson Braga de Andrade, Presidente da Orteng

Equipamentos e Sistemas; Sérgio Alair Barroso, Secretário de Desenvolvimento

Econômico, representando o Governador Aécio Neves; José de Melo Aguiar, Diretor

Técnico da Orteng Equipamentos e Sistemas; Klaus Gunter Wilhelm Jentzch, Diretor

Industrial da Orteng Equipamentos e Serviços; Ricardo Vinhas Corrêa da Silva,

Diretor Comercial da Orteng Equipamentos e Sistemas; senhores e senhoras, quero

saudar, com muita alegria, os colegas Deputados Ademir Lucas, Sebastião Costa,

Fábio Avelar, Gil Pereira, Duarte Bechir; o ex-Deputado e extraordinário mestre

Sebastião Navarro; o Dr. Fernando Coura, Presidente do Sindiextra, na pessoa de

quem saúdo, com encanto, todos os Presidentes de sindicatos que aqui se

encontram. Em nome da imprensa mineira, registro, com muita satisfação, a presença

do Dr. Paulo César, figura humana admirável.

O ser humano, em sua caminhada terrena, passa da condição humana para

gregário. Essa alteração comportamental, há mais de 10 mil anos, foi acompanhada

pela mudança do modo de produção, especialmente na agricultura. Iniciou-se, então,

o denominado marco de civilização cultural. Desse novo organizar, surgiram novas

configurações políticas e, nas técnicas de produção, houve a chamada revolução

industrial. A caminhada não foi serena para os políticos nem tranquila para empresas

industriais. Essa história, Sr. Presidente, necessariamente dependeu de

transposições de obstáculos e de enfrentamentos de crises. Ao Legislativo, na função
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de representar o espectro político por excelência, no viés de plena manifestação

democrática, coube-lhe o constante diálogo com a sociedade que representa. A

capacidade de criação, de transformação, de pesquisa e de inovação vem sendo

enfrentada por empresas que tornam mais viável o progresso e, por conseguinte, a

melhoria de vida do ser humano. Nesta noite, senhoras e senhores, o Legislativo

mineiro, local onde ecoa a plena democracia, honra homenagear não só a empresa

Orteng Equipamentos e Sistemas, mas notadamente a capacidade de empresário, de

rara e prestigiada competência, de Robson Braga de Andrade. Esse diálogo com a

sociedade mineira faz recordar a importância da existência de pessoas desse escol,

notadamente em tempos de acirrada disputa e escassez de oportunidades, que faz

realçar a competência para a superação e para o merecido reconhecimento entre

seus pares. Assim como Marx falava que a revolução era a parteira da história, é com

grande sapiência, que lhe é peculiar, que o nosso Presidente Deputado Alberto Pinto

Coelho diz que é em tempo de crise que as oportunidades e as respostas são dadas.

No denominado mundo globalizado, em que as distâncias temporais ou físicas são

referências cada vez menores, esse mundo do nanômetro tem a contradição de

aproximar as pessoas e, incrivelmente, distanciá-las pela presença do egoísmo ou do

egocentrismo. Por isso, senhoras e senhores, é que importa a existência de pessoas

que saem da seara individual e alçam suas jornadas em prol da comunidade, com

empreendimentos e realizações de seus ideais voltados para o progresso do País.

Nesse diapasão, a Orteng foi criada há pouco mais de 30 anos, para sermos mais

exatos, em 1977, pela conjunção de esforços de três jovens recém-saídos da

faculdade, Robson Andrade, Ricardo Vinhas e José Luiz - e, ao lado desses três

sonhadores, Klaus Gunter. A empresa foi fundada com, aproximadamente, 30

funcionários. A empresa, Sr. Presidente e querido amigo Deputado Doutor Viana,

dedicava-se à produção de painéis, quadros elétricos e, caminhando a passos largos,

resistentes e bem-sedimentados, transformou-se em um grupo de seis empresas no

setor elétrico de metalurgia, mineração, siderurgia, energético, petróleo, saneamento,

portos e aeroportos. Nesse grupo, trabalham hoje aproximadamente 2.500

funcionários. Manteve-se 100% mineira e com capital nacional.

Em 1995, Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, adquiriu a participação de seu
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sócio francês, Alston. O trabalho desse grupo de jovens sempre foi orientado, caro

amigo Deputado Ademir Lucas, pela conduta ética e por vocação e respeito à pessoa

humana, com busca contínua para a diminuição das desigualdades sociais. A Orteng,

além da capacidade de soluções no setor de eletricidade, de total montagem

eletromecânica de uma usina hidrelétrica de grande porte, é investidora em linhas de

transmissão, em usinas térmicas e no setor de gás.

Mente privilegiada e brilhante, Robson Braga de Andrade consegue, em raro e

preciosíssimo tempo, dedicar-se à direção da Federação das Indústrias do Estado de

Minas Gerais - Fiemg -, que preside. O ditado popular “diz-me com quem andas que

te direi quem és” pode ser validamente transposto para o indicador industrial: diga

quem são os seus parceiros ou clientes que saberei a sua importância.

A Orteng, no mundo globalizado, atua na totalidade dos continentes. Entre os

países, listamos Estados Unidos, Cingapura, Argentina, Iraque e Mauritânia. No

âmbito nacional, entre os clientes ressaltamos Furnas, Cemig e Petrobras. Faz-se

notar, senhoras e senhores, que a empresa não é uma ilha, o que importa dizer,

possui, sim, responsabilidades e compromissos sociais. Isso fica bem-demonstrado

com a ética e os compromissos manifestados pela Orteng, pela firme condução de

sua presidência e por seus brilhantes colaboradores.

Em seus projetos sociais voltados para a educação e a saúde, mantém vínculo com

a Repartir - Associação dos Amigos do Hospital Municipal Jesus, que atende a

crianças carentes; além de creches e da Associação Mineira para a Educação - AME.

Aliás, caro amigo Dr. Fernando Coura, só faltou Ibirité, minha querida terra natal. A

visão desse homem ultrapassa época e local, permitindo ao Estado e, sem dúvida, ao

País, manancial de respostas aos desafios posicionados da sociedade.

Dentre as importantes manifestações apontadas com clareza pelo Presidente

Robson na robusta condução da Federação, destaca-se a postura correta contrária à

elevada carga tributária de nosso país. Esse peso, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhoras e senhores, abate não somente os meios de produção, mas notadamente

as pessoas mais carentes e menos favorecidas, aquelas que efetiva e

verdadeiramente precisam do nosso apoio, do nosso trabalho, da nossa

determinação, da nossa coragem, da nossa bravura cívica e do nosso patriotismo.
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Para exemplificar e nos penalizarmos, veja-se o programa Bolsa-Família. De

aproximadamente R$150,00 por mês, ficam com a carga tributária mais de R$50,00.

Para as pessoas, temos mais de quatro meses de trabalho para carregar esse ônus

em que a União, de forma injusta e perversa, aglutina mais de 70%. O equilíbrio

fiscal, razão entre receita e despesa da administração pública, se faz somente pelo

acréscimo de receitas e nenhum corte ou redução de despesas, especialmente as de

manutenção ou de custeio. Por outro lado, as despesas com pessoas crescem

assustadoramente. O crescimento, como assinala com lucidez a Fiemg, em seu leal

atrelamento aos interesses nacionais, passa, obrigatoriamente e imperiosamente,

pela desoneração da economia e pela maior atenção com a infraestrutura, pontos de

sustentação do empreendedorismo e garantia de investimentos produtivos.

Por essa vivacidade é que a Assembleia Legislativa não só faz coro a V. Sa., como

também, Dr. Robson, parabeniza-o por bem representar Minas Gerais como uma das

vozes coerentes no mencionado cenário. Aliás, senhoras e senhores, mais um

talentoso mineiro a servir o nosso Brasil, os brasileiros e as brasileiras, razão e

fundamento que justificam a escolha de V. Sa. para presidir futuramente a

Confederação Nacional das Indústrias - CNI. Essa nova função, Dr. Robson, será,

sem dúvida, bem-recebida e bem-executada, porque Minas se faz bem representar

todas as vezes em que é chamada. E, à guisa de exemplo, nunca é demais

reverenciar o trabalho do nosso Governador Aécio Neves, com exercício de vocação

nacional, dentro em breve, como o Brasil precisa, clama e sonha. É o reconhecimento

de que Minas, histórica e hodiernamente, toda vez que é chamada para o cenário

nacional, dá resposta eficiente e eficaz, como se pode verificar no chamamento do

Dr. Robson para a CNI e do nosso líder maior, o Governador Aécio Neves, para a

função de abrangência nacional de condução dos destinos do povo brasileiro, que por

certo exercerá com lucidez, capacidade e altruísmo. Por isso, Deputado Doutor

Viana, é que, em sua caminhada, a humanidade não perde a esperança de futuro

melhor, em que a vida tenha realmente plenitude.

Fica registrado, Sr. Presidente, o exemplo de cristandade, de patriotismo, de

mineiridade e, sem dúvida, de humanidade desses caminheiros do nosso tempo:

Robson de Andrade, Ricardo Vinhas, José Luiz Aguiar e Klaus Gunter.
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O Legislativo mineiro sente-se muito honrado em prestar esse justo reconhecimento

e de registrar, para a história, o trabalho de V. Sas., na Orteng, e do Sr. Robson, na

Fiemg. E certamente, muito em breve, na CNI.

Muito obrigado. Desejo que o Dr. Robson continue sendo essa luz a nos guiar, a

nos dirigir para um futuro promissor, repleto de realizações, de conquistas e, muito

mais que isso, uma vida cheia de felicidades, de paz e de solidariedade. Esse é o

sonho; esse é o nosso desejo. Parabéns. Continuem brilhando.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr.

Robson Braga de Andrade, Presidente da Orteng Equipamentos e Sistemas, de placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres:

“Comprometida com a excelência de suas atividades, a Orteng Equipamentos e

Sistemas fornece, há mais de 30 anos, soluções essenciais ao pleno

desenvolvimento de inúmeros empreendimentos, prestando, assim, sensível

contribuição à evolução do próprio Estado. A Assembleia homenageia a Orteng,

reconhecidamente um dos mais destacados fornecedores de soluções em sistemas

de energia e automação, pela seriedade e eficiência com que desempenha sua

missão”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o Deputado Dinis

Pinheiro, que teve a lúcida ideia de apresentar esse requerimento, apoiado por

unanimidade, para homenagear a Orteng de forma tão justa, para fazer parte da

entrega desta homenagem da Assembleia à Orteng.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Robson Braga de Andrade

Exmo. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, neste ato representando o Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente da Assembleia; caro Sr. Sérgio Barroso, Secretário de Desenvolvimento

Econômico, neste ato representando o Dr. Aécio Neves, Governador do Estado de

Minas Gerais; Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais e autor do requerimento que muito nos honra e orgulha toda
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a Orteng, o qual deu origem a esta solenidade; meus companheiros, sócios, amigos e

irmãos da Orteng, José Luiz de Melo Aguiar, Klaus Gunter e Ricardo Vinhas Corrêa

da Silva; Deputados aqui presentes; autoridades; meus amigos de Federação das

Indústrias; meus companheiros de Orteng; agradeço a presença de todos nesta noite

tão importante para nós.

Trouxe um discurso escrito, mas correrei o risco de falar sem lê-lo. Portanto, Sr.

Presidente, corremos o risco de que eu fale muito mais do que está escrito. Mas o

Deputado Dinis Pinheiro, nosso amigo e companheiro, fez algumas referências à

Orteng que muito nos envaidecem e orgulham e, de certa forma, já contou toda a

história da Orteng. Até comentávamos que, com o discurso que tem, muito melhor

seria se ele fosse empresário em vez de Deputado, porque fala exatamente o que

pensamos e gostaríamos que fosse implementado neste país. Portanto, Deputado,

queremos o senhor do nosso lado.

Começo fazendo um agradecimento ao meu irmão Ronaldo Andrade. O Ronaldo e

o seu sócio, Rafael Capanema Valadares, hoje nosso amigo e sócio também, que

não está aqui, foram as pessoas que começaram a Orteng - em 1968, se não me

engano. Comecei a trabalhar com eles aproximadamente em 1970. Como o Ronaldo

sempre foi muito duro, comecei trabalhando como “office boy”, e não havia muita

chance. Tinha o que fazer o que ele mandava, pronto e acabou. Naquela época, não

havia a democracia que temos hoje nas empresas. Em 1977, o Ronaldo e o Rafael

deram-nos a oportunidade - ao Ricardo, ao Klaus, ao José Luiz e a mim - de

adquirirmos participação numa empresa e começarmos uma empresa que

sonhávamos, que podia ser o nosso negócio. Só que, para a felicidade nossa,

sonhávamos com algo que certamente não é o que a Orteng representa hoje.

Sonhávamos com algo muito menor. Se sonhássemos com esse tamanho de

empresa, talvez tivéssemos desistido. As coisas vão acontecendo, vamos

conseguindo realizar os sonhos, vamos aumentando nossos sonhos, imaginando

coisas novas e enfrentando os desafios. Com isso, a Orteng teve um crescimento

surpreendente, se considerarmos de 1979 até o atual estágio da Orteng. É claro que

isso foi obtido com muita luta, muita dificuldade, muito sacrifício, muito trabalho e

muita responsabilidade, mas com muita esperança e fé neste país. Sabemos que,
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com trabalho, dedicação, seriedade e responsabilidade, é possível fazermos muita

coisa e realmente gerar emprego, gerar renda, desenvolver, fazer os sonhos

crescerem e se realizarem. Nessa caminhada, encontramos muitas pessoas que

estão conosco desde o início. Algumas ainda continuam conosco, outras agregaram-

se durante a caminhada e são tão importantes para nós como aquelas que

começaram em 1977, 1979, e nos ajudaram muito nesse trabalho, no

desenvolvimento da Orteng. São pessoas que se dedicaram, vestiram a camisa,

passaram por momentos de dificuldade, choraram e riram conosco, e, em momentos

de extrema dificuldade, foram capazes de compreender a situação da empresa e

saber que éramos capazes de passar por situações que, no futuro, trariam benefícios

para cada um, para a empresa e para todos os que trabalham lá. Com isso, esse

grupo foi crescendo bastante. Iniciamos nossas atividades com pouco mais de 30

pessoas e hoje temos mais de 2 mil pessoas, que estão ali desenvolvendo uma

atividade importante e fazem disso a sua vida, dão uma contribuição enorme para a

Orteng, para o País, para o Estado. Por tudo o que fazem, há recompensa, de tal

forma que desenvolvem sua própria vida, sua família, têm seus próprios sonhos.

No meio do caminho, vamos aprendendo a nos relacionar com essas pessoas. No

início, talvez observássemos isso como uma relação antiga entre capital e trabalho,

sentindo que as pessoas tinham de se dedicar, os acionistas eram simplesmente os

donos, e os trabalhadores eram os empregados e funcionários. Hoje, eu e meus

sócios sentimos cada um não como um funcionário ou trabalhador, mas como um

parceiro, sócio, amigo e companheiro. Temos a certeza absoluta de que a empresa

hoje é muito além do que achávamos que era, uma propriedade do grupo maior de

acionistas. Hoje cada funcionário sente que a empresa é um pouco sua, da

comunidade, da sociedade, o que engrandece a Orteng, mesmo com todas as lutas,

trabalhos e dificuldades que enfrenta. Com toda a nossa competência, nada disso

seria possível, se não tivéssemos um pouco de sorte - não sei se pouca ou muita.

Podemos nos considerar pessoas de sorte por tudo isso, por ter conseguido

companheiros e pessoas idealistas que estão conosco até hoje, mas também por ter

conseguido cativar tantos amigos que foram tão importantes para o desenvolvimento

da nossa empresa. Amigos que nos ajudaram com conselhos, propostas, que nos
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mostraram os caminhos errados, e nos alertaram. De maneira honesta, clara e

transparente, eles foram capazes de nos mostrar os momentos em que

acreditávamos ser o máximo. Talvez precisássemos aprender um pouco mais. Essas

pessoas realmente contribuíram muito conosco. Quando iniciamos com a Orteng, em

1979, o primeiro apoio que tivemos foi do BDMG, que realmente foi a primeira

instituição que apoiou o nosso desenvolvimento. Com o apoio do BDMG, contamos

com o apoio de empresas que, à época, eram estatais, como a Cemig, a Telemig, a

Companhia Vale do Rio Doce, a Usiminas e a Acesita, que foram fundamentais para

o crescimento da Orteng e para nos entusiasmar e incentivar para que tivéssemos a

capacidade de desenvolver novas tecnologias e buscar novas parcerias. Isso tudo

nos incentivou muito, e essas amizades, esses companheiros e esses parceiros nos

ajudaram também na busca de caminhos fora do Brasil, como clientes e parcerias.

Isso fez com que abríssemos a cabeça para o mundo, para vermos um mundo

diferente e a necessidade de a Orteng ser cada vez mais competitiva e melhor, não

apenas na qualidade e no preço, como também na relação com a comunidade, com

os trabalhadores, sempre com a responsabilidade necessária para que pudéssemos

continuar a crescer e a desenvolver.

Sr. Presidente, tivemos o apoio do governo do Estado de Minas Gerais, da

Assembleia Legislativa e da Secretaria. Sempre tivemos a sorte de poder contar com

Minas Gerais, Estado de cujas instituições, governos e entidades públicas nos

orgulhamos. No início da criação da Orteng, trabalhávamos muito na empresa a

questão da qualidade, da competência e do preço e, quando víamos um catálogo e

um documento de uma empresa de São Paulo que era algo maravilhoso,

pensávamos que aquele deveria ser um grande empreendimento, mas, quando

visitávamos a empresa, constatávamos que era um fundo de quintal. Então víamos

um pouco a diferença de Minas Gerais. Percebemos isso não somente em uma

empresa como a Orteng, mas na relação entre capital e trabalho, nas instituições e no

governo do Estado, onde Minas Gerais demonstra ser um Estado diferente, de

pessoas realmente sérias e comprometidas, que buscam melhores condições e

situações. Por isso tudo acredito que realmente fomos pessoas de muitas sorte.

Buscamos sempre as amizades e os nossos companheiros, como o Deputado Ademir
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Lucas, nosso parceiro em Contagem, desde a época em que cumpriu os seus dois

mandatos como Prefeito, que nos ajudou bastante. Isso tudo fez com que a Orteng

realmente tivesse um grande sucesso. Espero que possamos continuar cumprindo a

importante missão de crescer, de desenvolver e de gerar emprego e renda com

responsabilidade, ética, conduta séria, capacidade de formar e transformar pessoas e

de contribuir para que o Brasil possa continuar crescendo, desenvolvendo, para ser

uma nação cada vez melhor.

Para finalizar, agradeço muito as palavras do Deputado Dinis Pinheiro e digo que,

em relação à CNI, estamos em uma caminhada. E vocês, como políticos, podiam

ensinar-me muito, porque, na realidade, só o saberemos lá, depois da apuração. O

Coura sempre fala que eleições e mineração são só depois da apuração, então não

podemos dizer que as coisas estão acertadas. É uma caminhada. Estamos

trabalhando, mas temos na Cemig grandes companheiros e pessoas que têm toda a

capacidade de conduzir a entidade. É claro que estamos colocando-nos como uma

das possibilidades e esperamos ter sucesso. Gostaria muito de que o Deputado Dinis

Pinheiro fosse Presidente de uma federação, porque assim já poderia contar com o

voto dele, mas tenho certeza de que ele pode ajudar-nos muito também. Agradeço a

todos, principalmente aos nossos parceiros e colaboradores da Orteng, por ter a

empresa chegado aqui, até hoje. Tenho a certeza de que seremos capazes de ir

muito mais longe ainda. Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento o nobre Secretário de Desenvolvimento Econômico, Dr. Sérgio Alair

Barroso, que também, para nossa honra, representa neste ato o nosso digno e

brilhante Governador do Estado, Aécio Neves. De uma forma muito carinhosa e

especial, cumprimento esta pessoa extraordinária, Presidente da Federação das

Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg - e Presidente da Orteng Equipamentos

e Sistemas, hoje com seu coração dividido. Não temos dois corações, mas temos um

com dois lados. Ele tem um neto que está aniversariando em São Paulo e está aqui,

nesta solenidade justa, que sua empresa recebe. É uma alegria. A Assembleia abre

não somente suas portas, mas seu coração para receber aqui o Presidente da Orteng

com toda a sua equipe de funcionários e dirigentes. Cumprimento o Deputado Dinis
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Pinheiro, 1º-Secretário desta Assembleia e autor deste iluminado requerimento,

aprovado por unanimidade, que deu origem a esta solenidade. Parabéns, mais uma

vez, nobre Deputado Dinis Pinheiro. Cumprimento os Diretores, companheiros do

Presidente Robson Braga de Andrade: José Luiz, Klaus Gunter, Ricardo Vinhas e os

demais Diretores aqui presentes. Cumprimento o Dr. Olavo Machado Júnior, Vice-

Presidente da Fiemg, futuro e próximo Presidente, na pessoa de quem cumprimento

também os demais Vice-Presidentes da Fiemg. Cumprimento os meus colegas,

Deputados aqui presentes, Ademir Lucas, Duarte Bechir, Gil Pereira, Fábio Avelar,

Sebastião Costa, Weliton Prado, Célio Moreira e também o nosso sempre estimado

ex-Deputado, companheiro desta Casa, Sebastião Navarro, hoje Presidente da

Cohab. Cumprimento, na pessoa das demais autoridades, também o nosso

Presidente do Sindiextra, companheiro José Fernando Coura, e, de uma forma

especial, a excelência da representatividade dos senhores e das senhoras aqui

presentes; a imprensa, na pessoa do amigo Paulo César de Oliveira; os funcionários

da Casa e os telespectadores da TV Assembleia.

Esta Casa sempre teve, em sua pauta de trabalhos, atenção especial com o

desempenho econômico do Estado, acompanhando a implementação das políticas

públicas que lhe são inerentes, assim como os resultados dos empreendimentos

empresariais que se revelam mais significativos. O bom andamento da economia é

premissa básica para se pensar nos outros componentes do desenvolvimento, visto

em seu sentido amplo. É, portanto, com grande satisfação que nos congratulamos

com os dirigentes, parceiros e funcionários de um empreendimento que tem

alcançado grande êxito ao longo de seus quase 32 anos de existência, a Orteng

Equipamentos e Sistemas, empresa que, implantada no centro industrial de

Contagem, ultrapassou os limites do Estado para ganhar reconhecimento no Brasil e

no exterior. Um sucesso dessa dimensão não acontece por acaso. É fruto de um

projeto bem-estruturado, de um planejamento consistente, de vasto conhecimento do

campo de atuação, de experiência acumulada e, principalmente, da visão de futuro

que caracteriza as iniciativas vencedoras. Fundamenta-se também nos valores e

princípios que orientam o funcionamento de rotina e as decisões da empresa. Parte

deles é explicitada na missão da Orteng: “fornecer soluções em sistemas de energia
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e automação, buscando a excelência em contínua sintonia com a evolução,

assegurando a lucratividade que permita o crescimento da empresa e a remuneração

do capital, com a constante valorização do homem”. Em outras palavras, ela está

sempre em busca da eficiência e do aprimoramento de seus produtos, para garantir a

satisfação de seus clientes e o cumprimento de suas metas, ao mesmo tempo em

que, sintonizada com a evolução das relações entre capital e trabalho, se preocupa

permanentemente com o crescimento profissional e o bem-estar de seus

funcionários. Incorpora a essa diretriz interna os princípios da responsabilidade social

e do desenvolvimento sustentável, adotando práticas e normas que contribuem para

melhorar a qualidade de vida das comunidades em que está envolvida e para a

preservação ambiental, dentro do conceito da utilização consciente e racional dos

recursos da natureza.

Para assegurar a incorporação desses princípios, a Orteng instituiu seu código de

conduta ética, orientador de suas relações internas e de todas as suas transações.

Não ficou apenas nisso: criou uma ouvidoria para garantir o cumprimento desse

código, em um trabalho que se baseia na independência e na ampla liberdade de

expressão dos colaboradores, fornecedores ou clientes. O compromisso com a

qualidade de seus produtos e serviços e com a plena satisfação de seus clientes

levou a Orteng a implantar, a partir de 1990, um sistema de qualidade total, pelo qual

recebeu diversos certificados de aprovação, emitidos por instituições de referência

obrigatória no País, como o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial - Inmetro. Por todas essas preocupações, de natureza técnica,

mercadológica e humana, nossa homenageada sabe que tem lugar de destaque no

cenário empresarial mineiro e brasileiro. É por isso que, atualizando-se sempre,

afirma o compromisso de ser a melhor empresa de seu setor. O reconhecimento da

Orteng nos meios econômicos e políticos é incontestável. Basta lembrar, como

exemplo de seu prestígio, a inauguração de sua nova fábrica em contagem, em 2007,

quando, em solenidade presidida pelo nosso querido Vice-Presidente da República,

José Alencar Gomes da Silva, e com a presença do Ministro das Minas e Energia,

reuniu as principais autoridades do Estado e as lideranças empresariais de todas as

regiões do País. A história dos empreendimentos econômicos mostra que a
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credibilidade de uma instituição está intimamente ligada à credibilidade de sua

direção, particularmente de seu condutor principal. No caso da Orteng, a premissa é

clara. Ela tem à frente um dos empresários de maior reconhecimento em nosso

Estado: Robson Braga de Andrade. Não por acaso ele preside a Federação das

Indústrias de Minas Gerais, entidade que, por sua tradição, representatividade e

sintonia com as transformações políticas e econômicas, é sempre chamada a

contribuir com os debates e as políticas de desenvolvimento elaboradas para o nosso

Estado. Saio agora um pouco do discurso formal, para lembrar também o participativo

trabalho da Fiemg em relação a esta Casa, sob a Presidência de Robson Andrade.

Todo ano ela nos convida para uma reunião de diálogo e de troca de ideias, sempre

de forma a valorizar a democracia e o entendimento. Na pessoa desse líder

empresarial de prestígio incontestável em Minas e no Brasil, cumprimentamos a todos

os dirigentes, parceiros, colaboradores e funcionários da Orteng, desejando que

prossiga em sua trajetória de sucesso, levando e engrandecendo o nome de Minas

em todas as regiões do Brasil e nos países espalhados pelas diversas partes do

mundo. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 14, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 27ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/8/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

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

Palavras do Deputado Célio Moreira - Entrega de placa - Palavras do Sr. Hermes

Pardini - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
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Doutor Viana - Ademir Lucas - Célio Moreira.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto Hermes Pardini pelos

50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Gilman Viana,

Secretário de Estado de Agricultura, representando o Governador do Estado, Aécio

Neves; Hermes Pardini, Presidente do Conselho de Família do Instituto Hermes

Pardini; Ricardo Guimarães, Cônsul Honorário do Canadá e Diretor da Associação

Comercial de Minas - ACMinas -; e Deputado Célio Moreira, autor do requerimento

que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença de membros da administração do

Instituto Hermes Pardini, os Exmos. Srs. Vítor Pardini, Presidente do Conselho de

Administração; Mário Sérgio Pereira, Diretor Comercial e de Marketing; Carlos Olney

Soares, Diretor de Atendimento e Relacionamento; Renato Dias de Castro, Diretor

Administrativo e Financeiro; Vítor Sérgio Couto dos Santos, Presidente Executivo; e

Roberto Santoro Meirelles, Diretor de Medicina Diagnóstica.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo saxofonista Leonardo Silva e pelo violinista Leonardo Cunha.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.
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- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Célio Moreira

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Doutor Viana, representando neste ato o Presidente, Deputado Alberto

Pinto Coelho; Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Família do Instituto Hermes

Pardini, Dr. Hermes Pardini; Exmo. Sr. Secretário de Agricultura, Gilman Viana,

representando o Exmo. Sr. Governador Aécio Neves; Exmo. Sr. Cônsul Honorário do

Canadá e Diretor da ACMinas, Dr. Ricardo Guimarães; senhoras e senhores; jovens

e crianças.

Quero, inicialmente, cumprimentar todos os presentes, especialmente o Dr. Hermes

Pardini e sua esposa, Sra. Carmem Lúcia, os filhos Áurea Maria, Regina e Vítor,

genros, netos, amigos, funcionários, convidados; que sejam bem-vindos a esta

egrégia Casa Legislativa. Cumprimento ainda o Dr. Vítor Sérgio Couto dos Santos,

Presidente Executivo do Instituto Hermes Pardini, e agradeço aos meus colegas

Deputados a grata oportunidade da homenagem que prestamos nesta noite ao

Instituto Hermes Pardini pelos seus 50 anos de atividade. Ao longo de sua existência,

esta Casa teve a honra de homenagear figuras destacadas em variados segmentos

da indústria, do comércio, da Justiça, grandes ícones da história política, respeitáveis

e notáveis empreendedores, eméritos intelectuais. Todos eles, naturalmente,

merecedores da honraria que lhes foi conferida. Esta noite, no entanto, se reveste de

brilho especial porque o que estamos a homenagear não é somente uma empresa,

mas os valores que se lhe agregam, fundidos em uma história rica, humana, em que

sobressai a grandeza de um ideal, a coragem de não ter medo, o compromisso de

honrar os pais. Tudo isso traduzido em meio século de trabalho e luta, fomentado

pelo idealismo, amor ao trabalho e dedicação ao próximo. Da rica lavra literária de

nosso saudoso jornalista Camilo Castelo Branco há um pensamento que resume a

história do Instituto Hermes Pardini, na figura de seu fundador. Diz ele: “Os dias

prósperos não vêm ao acaso, são granjeados como as searas, com muita fadiga e

muitos intervalos de desalento”. Para entenderem a correlação do pensamento de

Castelo Branco com a trajetória de vida e de trabalho do Dr. Hermes Pardini,

necessário se faz que conheçamos sua história. E me dou a liberdade de contá-la
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nesta noite, com toda sua carga de emoção, saudade e orgulho, com base no relato

autobiográfico de seu protagonista.

Desde muito jovem, o menino Hermes recebia influência de seu pai, Armando

Pardini, que trabalhava com produtos farmacêuticos e era apaixonado por

endocrinologia. Embora não fosse médico, adorava dosagens hormonais.

Frequentava o laboratório de um grande amigo para conhecer técnicas laboratoriais.

A paixão pela endocrinologia levou-o a montar um pequeno laboratório em sua

própria casa, com a finalidade de isolar alguns hormônios para pesquisas, que

reproduzia através de leituras. Filho único, Hermes cresceu cercado de livros de

endocrinologia. Por influência do ambiente ou não, o jovem abraçou a medicina.

Valendo-se da amizade de seu pai com o Prof. Thales Martins, grande pesquisador,

conseguiu um estágio com o Prof. Fernando Ubatuba, na Fiocruz, e no laboratório da

Santa Casa, no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, Hermes já se formava, para orgulho

de seu pai, um apaixonado pela profissão. Orgulho que se acentuava ainda mais pelo

fato de o filho escolher a especialização em laboratório de endocrinologia. O futuro

médico seguiu para o Rio e lá estagiava com o Prof. Ubatuba. Hospedava-se no

Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, e, quinzenalmente, vinha a Belo Horizonte

ter-se com a noiva Carmem, que viria a ser sua esposa, incentivadora e companheira

de todas as horas. No Rio, levava uma vida modesta, de modo a não sacrificar ainda

mais a vida dos pais. Tinha o suficiente apenas para o almoço em restaurantes

populares e para ônibus ao Centro e retorno. Não pagava hospedagem. Tinha café e

lanches graças ao Prof. Amílcar Viana Martins, seu Diretor na época. Terminado o

estágio, cheio de esperança e determinação, o jovem médico retornou a Belo

Horizonte. Em uma pequena sala alugada pelo pai, no Edifício Borges da Costa,

iniciou seu trabalho de dosagens hormonais. Em 10/8/59, o ainda modesto laboratório

recebia a primeira solicitação de exame. Um dia marcante na vida do Dr. Hermes,

que recebeu o pedido emocionado. Era um tipo de dosagem trabalhosa, atualmente

em desuso.

Faltava dinheiro. O pouco que o jovem médico recebia de ajuda do pai foi sendo

somado ao pequeno rendimento que, em poucos meses, o laboratório começou a

gerar. Após o primeiro ano, Hermes já superava as dificuldades e podia dispensar a
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ajuda paterna. A vida regrada e modesta que os pais levavam permitiu-lhes comprar

um apartamento para o filho, que se casou em março de 1960, livrando-o da despesa

com aluguel. Porém, novos desafios estavam por vir. Então com 25 anos, recém-

casado, o jovem médico teve que abdicar da ajuda da esposa, que engravidara. Era

ele então um desconhecido no mercado e não contou com o esperado apoio de

antigos frequentadores da casa dos pais. Procurava vencer as dificuldades com

esforço incomum, trabalhando de 6h30min às 21 horas diariamente - o senhor se

lembra, Dr. Pardini? Inspirado no exemplo dos pais, continuava levando vida simples,

regrada. A alimentação diária restringia-se a um simples café com pão em casa e um

almoço num restaurante simples. Sua presença constante na Associação Médica de

Minas Gerais, em seus departamentos de endocrinologia e patologia, e sua

participação em quase todos os congressos das áreas, sempre divulgando as

novidades e aplicações clínicas das dosagens, lhe valeram o apoio de alguns

especialistas, apoio que impulsionou sua progressão profissional.

No ano de 1960, o laboratório já contava com duas recepcionistas, duas auxiliares e

a imprescindível ajuda da esposa, com a filha recém-nascida.

No início de 1961, Dr. Hermes fez o curso de Aplicações Clínicas em Medicina

Nuclear, na Faculdade de Engenharia da UFMG. Foi um período penoso, sacrificante.

Ele estudava durante as madrugadas, sábados e feriados. O curso em tempo integral

forçava seu afastamento do laboratório. Aproveitava o pouco tempo livre - de

6h30min às 8 horas, o horário do almoço e após o final do curso, às 17h30min - para

dar assistência ao próprio empreendimento. Tanto sacrifício e dedicação lhe trouxe

como recompensa o destaque como o aluno com maior nota no curso.

Àquela altura, o laboratório começava a ficar mais conhecido, em virtude da forte

atuação científica do Dr. Hermes e da qualidade dos resultados dos exames. Foi por

essa ocasião que conheceu Sérgio Almeida, um carioca genial, que, com preço e

prazos facilitados, construiu para ele um aparelho de cintilografia da tireoide, um para

captação do 1-131 e outro para cintilografia líquida, para realização do PBI-131.

Em 1961, o laboratório do Dr. Hermes Pardini oferecia exames de tireoide e era o

único na época a trabalhar com conhecimento clínico de endocrinologia. O jovem

médico executava pessoalmente os exames, com pleno conhecimento da
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fisiopatologia da tireoide e das diversas influências que alteravam os testes. Foi, por

assim dizer, praticamente o pioneiro na especialidade, em Belo Horizonte. O setor de

medicina nuclear aplicada à tireoide se desenvolveu, e o laboratório já oferecia

exames de tireoide completos para a época, incluindo o iodo proteico 127 - e, naquele

tempo, ainda era utilizado metabolismo basal.

A esta altura, já não dependia mais do apoio financeiro do pai. Hermes Pardini

superava as próprias expectativas e era, merecidamente, motivo de orgulho para o

casal D. Lavínia e Armando Pardini.

Mais do que o apoio, Dr. Pardini sempre recebera dos pais o exemplo de uma vida

mesclada de simplicidade e ideologia. E nosso Dr. Pardini seguiu vida afora levando

consigo e passando aos filhos aprendizados e conceitos morais herdados, entre eles

o de jamais abrir mão da honra, da responsabilidade profissional e do senso de

justiça.

No segundo semestre de 1960, convidado pelo Prof. Caio Benjamin Dias, tornou-se

seu colaborador no setor de endocrinologia e no laboratório especializado, na

Faculdade de Medicina da UFMG. Por 11 anos esteve na Universidade, onde dava

aulas e participava dos ambulatórios e do laboratório de endocrinologia na primeira

clínica médica. Assim, harmonizando o laboratório com a atividade docente, ainda

que a custo de grandes sacrifícios, foi acumulando aprendizado.

Sempre atento à evolução, procurava atualizar-se. Nos fins de semana e no silêncio

da madrugada, debruçava-se sobre os artigos das principais revistas e livros

especializados.

Em 1965, Dr. Hermes sofre sua maior perda. O pai, o grande amigo e incentivador,

morre aos 55 anos. Parte sem poder acompanhar toda a evolução profissional e

pessoal do filho.

No ano de 1969, o laboratório já contava com várias salas próprias, no mesmo

endereço em que foi montada a célula-mãe do empreendimento. Contava com

profissionais de todas as subespecialidades da patologia clínica.

Em 1971, demitiu-se do cargo de Professor Assistente da UFMG para se dedicar

exclusivamente ao seu empreendimento. E foi nesse ano que se delinearam os

convênios com as áreas de saúde das mais diversas empresas e com os recém-
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chegados planos de saúde. E com os olhos no futuro, Dr. Pardini iniciou a construção

da primeira filial, na Rua Aimorés, 33. Eu trabalhava nessa rua, no nº 64.

Era ousado projeto de construção grande para a época, composta de grandes

áreas para o conforto dos clientes, grande recepção, área especial para as provas

funcionais, com instalações completas, áreas independentes de coletas pediátricas,

cabines especiais de coleta de sangue, enfermagem própria para cada setor e

assistência médica, cozinha para lanche de clientes e de funcionários. Os

concorrentes, por razões óbvias, consideravam o projeto ambicioso demais e

chegavam a classificar a edificação de “elefante branco”. Por seu lado, Hermes

Pardini tinha plena confiança em seu trabalho e na equipe e apostava no sucesso.

Superando grandes dificuldades, em 1978 foi inaugurada a sede principal, hoje a

matriz, e outros prédios foram construídos posteriormente. O Instituto começou a

realizar provas funcionais endócrinas e a oferecer apoio laboratorial. Belo Horizonte

passou a ter em sua paisagem a marca Hermes Pardini.

Nessa época, a abrangência era regional - Grande BH -, e os materiais para análise

chegavam ao laboratório pelo correio.

Com a inauguração da Unidade Padre Eustáquio, em 1983, deu-se início ao projeto

de descentralização, acelerada na década de 90. Além de atender clientes em Belo

Horizonte, o Instituto Hermes Pardini passava a oferecer apoio a laboratórios em todo

o País, por meio de sua Central de Apoio Laboratorial - CAL -, que funciona 24 horas

por dia, permitindo aos setores técnicos o fluxo contínuo de amostras. A Central conta

hoje com cerca de 450 funcionários e 95 escritórios em todo o País. Sua estrutura

permite atender 1.100 unidades por dia e cerca de 5 mil laboratórios conveniados.

Em 1986, Dr. Hermes perdeu a mãe. A essa altura, já haviam nascido seus três

filhos. A primeira, Áurea Maria, dentista, casada com o famoso oftalmologista Rui

Marinho; a segunda, Regina, patologista clínica com mestrado e chefe do setor de

imunologia do laboratório, casada com Orlando, renomado economista; e o terceiro,

Vítor, doutor em endocrinologia, com especialização em genética humana, e chefe do

setor no laboratório, casado com a advogada Anna Paula.

A década de 90 marcou o novo ritmo de crescimento do Instituto Hermes Pardini,

crescimento sustentado em programas de controle de qualidade.
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É importante destacar que, desde 1977, o Instituto Hermes Pardini participa de

programas externos de controle de qualidade, como a certificação internacional ISO e

o Programa Nacional de Controle de Qualidade - PNCQ-SBAC -, totalizando hoje

mais de 30 programas.

Além dos exames laboratoriais, o Instituto oferece serviços de genética humana,

anatomia patológica, citologia, vacinas, medicina nuclear, diagnóstico por imagem,

bioequivalência farmacêutica, divisão veterinária e banco de sangue de cordão

umbilical.

Há algum tempo, o Hermes Pardini vem reestruturando seus processos

administrativos. Em novembro de 2007 teve início o processo de profissionalização

de sua gestão, que passou a adotar o modelo de governança corporativa. Na época,

foi nomeado como novo Presidente Executivo o Dr. Vítor Sérgio Couto dos Santos.

No atual organograma, Dr. Hermes preside o Conselho de Família, continuando a

participar da administração do Instituto com a competência e a lucidez com que

sempre o fez.

Neste ano, em que o Hermes Pardini completa meio século, passa a funcionar em

sua nova sede. Após anos de estudo, consultorias e planejamento, começa a tomar

forma a implementação de seu núcleo técnico operacional, previsto para começar a

operar no segundo semestre.

Com aproximadamente 100.000m2, num total de 21.000m2 de área construída, o

núcleo técnico operacional está estrategicamente localizado a cerca de 8 minutos do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, o que facilitará ainda mais o

transporte de materiais de apoio. Será subdividido em duas edificações principais, já

construídas. Uma abrigará as áreas administrativas e de apoio, e a outra as áreas

técnicas e o apoio operacional.

Nas ocasiões em que estive em algum laboratório da rede Hermes Pardini,

chamaram-me a atenção as mensagens, frases, pensamentos afixados nos balcões e

paredes, com sábios ensinamentos de vida e grande qualidade literária.

No pouco tempo que me coube esperar pelo atendimento, me entretinha lendo as

mensagens e minha interpretação foi sempre a de que ali havia mais a oferecer que

uma prestação de serviço de saúde. Havia afetividade, preocupação com o próximo e
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muito amor.

O amor, Dr. Hermes, esse sentimento que nos impulsiona a fazer acontecer, talvez

seja o diferencial da postura, da conduta que dá destaque ao Instituto Hermes Pardini

e o faz merecedor de nossa reverência nesta noite.

Esta é uma homenagem ao senhor, Dr. Hermes Pardini, e a todos aqueles que

buscam acrescentar à sua existência o valor que brota do trabalho, da prospecção

dos valores que resultam em riqueza humana e material. É uma honra para mim a

oportunidade de levar aos rincões deste Estado uma história tão rica, tão intensa, tão

densa, uma lição de vida, de dignidade e coragem, desprendimento e humildade,

valores essenciais ao grande homem que o senhor se propôs ser e o é.

Hoje, como disse ao senhor, mais de 240 Municípios, sem considerar a transmissão

pela TV a cabo, estão acompanhando esta reunião pela TV Assembleia e passam a

conhecer esta pessoa honrada, honesta que é o senhor. Peço a Deus que lhe dê

muita saúde e muita paz e também a D. Carmem, ao seu filho e aos seus

funcionários e agradeço a Deus a vida do senhor, pelo homem e o exemplo que o

senhor é para todos nós e todos os profissionais. Muito obrigado. Boa noite.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr.

Hermes Pardini, Presidente do Conselho de Família do Instituto Hermes Pardini, de

placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes

dizeres: “O Instituto Hermes Pardini, especializado em medicina laboratorial, tem-se

destacado, desde 1959, pelo trabalho de uma equipe altamente qualificada e

comprometida com a eficiência dos serviços prestados, que garantem segurança e

conforto a seus clientes e geram credibilidade nos diagnósticos apresentados. Nas

comemorações dos seus 50 anos de fundação, a homenagem e o reconhecimento da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais a esse Instituto pelo excelente desempenho

na realização de suas atividades e pela valorosa contribuição à sociedade mineira”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o Deputado Célio

Moreira, brilhante autor do requerimento que propiciou esta homenagem justa ao

Instituto Hermes Pardini pelo cinquentenário da sua bela existência, para participar da
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entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Hermes Pardini

Agradeço ao Deputado Célio Moreira esta importante homenagem. Nesta noite tão

especial, gostaria de dividir com vocês um pouco da história do laboratório. Ela

começa com meu pai, Armando. Nasci em São Paulo, mas vim para Belo Horizonte

ainda criança, quando ele foi transferido para cá.

Ele era gerente do Laboratório Schering e era apaixonado por medicina. Quando

visitava os médicos, dava uma verdadeira aula de Farmacologia. Ele também

patrocinava jornadas de medicina. Por todos esses motivos, os médicos adoravam as

visitas do meu pai e tinham por ele grande amizade. Essa admiração lhe rendeu o

título de Médico Honorário concedido pela Associação Médica de Minas Gerais.

O amor de meu pai à medicina me fez desde cedo querer ser médico. Formei-me

pela Faculdade de Medicina da UFMG e me especializei em endocrinologia, também

por influência de meu pai. Ele tinha um pequeno laboratório em nossa casa para

isolar hormônios para pesquisas que ele reproduzia através de leituras. Nossa casa

era povoada de livros de endocrinologia.

Após me formar, fiz um estágio no Rio de Janeiro com um grande especialista em

dosagens hormonais, o Prof. Fernando Ubatuba. Voltei para Belo Horizonte cheio de

esperança e determinação.

Meu pai alugou uma pequena sala no Edifício Borges da Costa, na Rua São Paulo,

onde implantei algumas dosagens hormonais. No dia 10/8/59, emocionado e cheio de

alegria, recebi o meu primeiro pedido de exame no laboratório.

Os primeiros anos foram difíceis. Demorou um pouco para conquistarmos a

confiança de clientes e médicos, mas, com um trabalho sério e de qualidade,

conseguimos vencer todas as adversidades. Hoje, 50 anos depois do primeiro exame

realizado no laboratório, não poderia deixar de agradecer à Carmem, minha maior

auxiliar e companheira por toda a minha vida à frente da empresa. Agradeço à minha

filha, à minha família, aos meus funcionários e a todos os presentes que nos

prestigiam nesta noite. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
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Meu querido Hermes Pardini, que recebe, em nome do Instituto por ele fundado,

esta homenagem, como já disse, justa que a Assembleia lhe presta, mercê de um

requerimento iluminado do Deputado Célio Moreira, que faz justiça aos 50 anos

desse grande trabalho que o Instituto realiza para todos nós mineiros.

Cumprimento o Secretário de Agricultura Gilman Viana, que aqui também

representa o grande Governador de todos os mineiros, com muito orgulho, o

Governador Aécio Neves. Cumprimento essa pessoa extraordinária, também exemplo

de vida, que é o Cônsul Honorário do Canadá e que aqui representa a ACMinas,

como seu Diretor, Dr. Ricardo Guimarães. É uma honra tê-lo aqui conosco.

Cumprimento também mais uma vez o Deputado Célio Moreira, pela sua

extraordinária iniciativa aprovada por todos, a homenagem ao Instituto Hermes

Pardini pelos 50 anos. Parabéns, Deputado Célio Moreira.

E pelo sentimento de família, cumprimento os familiares aqui presentes: a esposa

D. Carmem, os filhos Áurea, Vítor e Regina, os netos Denise e Felipe, de Áurea,

Laura, do Vítor, e Leo, Leonardo, Carol, Carolina, e Regina.

Demais autoridades aqui presentes, funcionários do Instituto, outros familiares e

amigos do Dr. Pardini, telespectadores da nossa TV Assembleia, funcionários desta

Casa, senhoras e senhores, o mais importante laboratório de patologia clínica de

Minas Gerais, o Instituto Hermes Pardini, referência indispensável para a saúde de

nossa população, tem o seu cinquentenário comemorado nesta Casa, que representa

os interesses e anseios de nossos cidadãos.

A trajetória do Instituto é o reflexo da luta sem esmorecimento e do empenho

pessoal do seu fundador, permanentemente preocupado, ao longo de todos esses

anos, com o dinamismo e as constantes inovações que ocorrem em sua área,

garantindo aos usuários um atendimento pautado pela segurança e pela eficácia.

O Dr. Hermes Pardini soube transmitir aos seus funcionários, por meio do

treinamento mais adequado, a sólida confiança que transmitem aos clientes com a

qualidade de seu desempenho profissional.

Inicialmente dedicado apenas a dosagens hormonais e instalado em uma pequena

sala no Centro de Belo Horizonte, o Instituto transformou-se nessa grande instituição,

com unidades que oferecem seus serviços pelos diversos bairros da cidade e mesmo
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da região metropolitana.

O corpo médico mineiro tem à sua disposição os mais completos exames de

anatomia patológica, importantes subsídios para seus diagnósticos, ao mesmo tempo

em que os pacientes do sexo feminino utilizam-se das avançadas técnicas presentes

nos exames do departamento de citologia.

O diagnóstico por imagem, em seus diversos aparelhos, dispõe de equipamentos

de última geração, enquanto o departamento de genética humana conta com um

laboratório apto a atuar na determinação de paternidade, na medicina forense e no

diagnóstico de doenças genéticas.

Já o setor de vacinas, atendendo ao público de todas as idades, funciona em salas

exclusivas e com um pessoal continuamente treinado.

A qualidade dos serviços prestados em todas as unidades é atestada por

programas externos de qualidade e assegurada pela padronização dos processos,

que permitem um desempenho caracterizado pela exatidão e pela precisão.

Tendo como seu atual Presidente Executivo o Dr. Vítor Sérgio Couto dos Santos,

médico pós-graduado em gestão empresarial avançada e mestre em gestão da

saúde, o Instituto continua contando com a supervisão de seu fundador, agora na

Presidência do Conselho de Família. Afinal, o Instituto Hermes Pardini é o fiel retrato

do homem que o criou, com o apoio e a compreensão de sua esposa Carmem, com

quem dividiu os longos anos de custoso esforço para manter o laboratório criado por

um jovem e ainda desconhecido médico mineiro, recém-chegado de um estágio em

Manguinhos, no Rio de Janeiro.

O jovem Hermes dispunha-se a realizar um sonho de seu pai, Armando Pardini,

apaixonado por laboratórios e que com dificuldades custeou seus estudos

universitários. Sua grande disposição para o trabalho, aliada à vontade de partilhar

seus conhecimentos, levou-o também à carreira universitária, tendo, por mais de uma

década, dado aulas e atuado nos ambulatórios e no laboratório de endocrinologia da

Faculdade de Medicina da UFMG.

Quem vai pessoalmente às unidades do Instituto ou quem habitualmente lê os

artigos com que costuma colaborar com a imprensa tem a oportunidade de conhecer

seu pensamento, distribuído frequentemente em instigantes quadros pelas paredes
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dos centros de atendimento. Nesses escritos, percebemos, como mencionou o

Deputado Célio Moreira, autor do requerimento, sua preocupação humanista,

denotando a espiritualidade herdada de sua mãe, D. Lavínia, que, juntamente com o

exemplo de Armando Pardini, seu devotado pai, ensinou-lhe os altíssimos valores da

honra pessoal, da responsabilidade profissional e do senso da justiça.

Os 50 anos do Instituto Hermes Pardini representam a história de uma instituição

que, vencendo grandes adversidades, transformou-se no grande exemplo de gestão

de saúde, praticada com competência, dedicação e alto senso de profissionalismo.

Mas representam também a história de vida de seu fundador, cujo nome se insere na

própria história de Belo Horizonte e de Contagem. Todos nós temos por ele um

grande respeito e uma admiração profunda. Todos nós confiamos plenamente nos

serviços de sua organização. Obrigado, Prof. Hermes Pardini, por essa grande obra

construída pelas mãos do trabalho, da persistência e, certamente, por um grande

amor à sociedade e à humanidade. Esta homenagem é justa, o senhor muito bem a

merece. Parabéns. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 17, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 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 da pauta e a
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deliberar sobre proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em turno

único, Projetos de Lei nºs 3.448/2009 (Deputado Carlin Moura), 3.445/2009

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.465/2009 (Deputado Deiró Marra); 3.444/2009

(Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.128/2009, na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Gláucia Brandão).

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 3.308/2009 (relator:

Deputado Deiró Marra), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.150, 4.217,

4.263, 4.266, 4.267 e 4.273/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.392/2009. 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 Ruy Muniz em que solicita reunião de audiência

pública no Município de Januária, com a finalidade de debater o fechamento de 26

das 27 creches existentes no Município; Gláucia Brandão e Carlin Moura em que

solicitam reunião com a presença de integrantes da Comissão de Acompanhamento

do Plano Decenal de Eduação, para que seja apresentado estudo referente ao

documento final do Fórum Técnico da Educação, realizado nesta Casa; Carlin Moura

por meio do qual encaminha, para arquivamento nesta Comissão, cópia de Termo de

Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério

Público Estadual, o Estado, a Fundação Helena Antipoff, o Centro de Pesquisa e

Projetos Pedagógicos Helena Antipoff, o Sindicato dos Professores e o Sindicado dos

Auxiliares Administrativos 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
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trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Deiró Marra - Gláucia Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.857/2007

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - A empresa domiciliada no Estado que contratar no mínimo dois detentos

dos regimes semiaberto ou aberto, egressos do sistema prisional, ou ex-usuários de

álcool e outras drogas que estejam comprovadamente há mais de doze meses longe

do vício, receberá incentivo fiscal conforme estabelece esta lei.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: Tendo em vista a grandiosidade do projeto de lei do Deputado Dinis

Pinheiro visando a melhoria da qualidade de vida dos egressos do sistema prisional

proponho que seja ampliado o horizonte de beneficiários, de modo a abranger

também os adictos, vale dizer, ex-usuários de álcool e outras drogas que estejam

comprovadamente, há mais de 12 meses longe do vício. Esta emenda tem por

objetivo minimizar os preconceitos sofridos por pessoas nessa situação, além de

contribuir de forma significativa para a diminuição do uso de drogas no Estado.

Ampliar tal benefício aos adictos seria um avanço ainda maior no que diz respeito à

redução da demanda por drogas no Estado, na medida em que essas pessoas, uma

vez recuperadas do vício, teriam um emprego efetivo que lhes proporcionaria um

salário razoável para prover sua subsistência, o que faria com que permanecessem

longe das drogas e da criminalidade, objetivo principal do projeto.

Portanto, para que possamos aumentar ainda mais a qualidade de vida da

população de Minas Gerais, principalmente no que diz respeito à segurança e ao

combate às drogas, entendo ser de fundamental importância que se estenda o

benefício de que trata o projeto para empresas que admitam, além de egressos do

sistema prisional, também os adictos, ex-usuários de álcool e outras drogas que se
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tenham recuperado e tenham direito, assim como os ex-detentos, a uma vida digna e

mais humana.

EMENDA Nº 2

Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. 5º:

“Art. 5º - O Poder Executivo especificará em regulamento:

I - (...)

III - as condições para o acesso do egresso do sistema prisional do Estado ao

Programa a que se refere o art. 3º desta lei, incluindo as exigências técnicas

pertinentes e a garantia de vagas para as mulheres egressas do sistema prisional do

Estado, na mesma proporção de sua participação na população carcerária.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Cecília Ferramenta

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - A empresa domiciliada no Estado que contratar no mínimo dois detentos

dos regimes semiaberto ou aberto, egressos do sistema prisional ou dependentes

químicos em tratamento, receberá incentivo fiscal conforme estabelece esta lei.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Célio Moreira

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.423/2009

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

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

utilidade pública a Associação Lavrense dos Artesãos e Arte Culinária – Alac –, com

sede no Município de Lavras.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.423/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Lavrense dos Artesãos e Arte Culinária, com sede no Município de Lavras, que tem

como objetivo auxiliar e contribuir para o fomento e a racionalização do artesanato,

valorizando o artesanato local e melhorando o desempenho de seu produtor.

Dessa maneira, promove, assessora e representa o artesão em sua prática laboral

e profissional; auxilia o seu associado na comercialização de seus produtos; celebra

convênios com órgãos públicos e privados para subsidiar suas iniciativas; promove

cursos, palestras, encontros e debates, visando à troca de experiências e ao bem-

estar social e material de seus representados.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.423/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Fábio Avelar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.500/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado a

esta Casa por meio da Mensagem nº 383/2009, autoriza a abertura de crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais – TJMG.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 10/7/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

Nos termos do § 2º do referido art. 204, foi concedido prazo de 20 dias para

apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, não foram apresentadas

emendas.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir

crédito suplementar ao Orçamento Fiscal em favor do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais, no valor de R$246.668.045,50, para atender a:
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– despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$114.875.338,50;

– despesas com proventos de pensionistas, no valor de R$43.500.000,00;

– despesas com manutenção de atividades, no valor de R$4.000.000,00;

– despesas com aquisição de material de consumo em diversas comarcas, no valor

de R$2.610.707,00;

– despesas com pagamento de auxílio-creche, no valor de R$300.000,00;

– despesas com construção de unidades prediais, no valor de R$60.000.000,00;

– despesas com aquisição de equipamentos e material permanente, no valor de

R$21.000.000,00;

– despesas com a implantação de uma Vara de Violência Doméstica e Familiar

contra a Mulher na Comarca de Belo Horizonte, no valor de R$382.000,00.

Inicialmente, ressaltamos que o projeto se faz necessário em virtude de a Lei

Orçamentária Anual – LOA –, Lei nº 18.022, de 2009, não conter autorização para o

Poder Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça do

Estado.

Conforme os arts. 41 e 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços

dos entes federados, os créditos suplementares, que se destinam a reforço de

dotação insuficientemente prevista na lei do orçamento, serão autorizados por lei e

abertos por decreto. Além disso, o art. 43 determina que a abertura desses créditos

depende da existência de recursos e será precedida de exposição justificativa.

Em consonância com o disposto na referida lei federal, o projeto informa em seu art.

2º que, para a abertura do crédito solicitado, serão utilizados recursos provenientes

de:

– anulação de dotações orçamentárias do TJMG, no valor de R$14.000.000,00;

– excesso de arrecadação previsto da receita de Contribuição à Aposentadoria,

previsto para o corrente exercício, no valor de R$550.000,00;

– saldo financeiro da receita de Contribuição à Aposentadoria, exercício de 2008,

no valor de R$525.338,50;

– excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados,

previsto para o corrente exercício, no valor de R$82.600.000,00;
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– superávit financeiro de exercícios anteriores da receita de Recursos Diretamente

Arrecadados, no valor de R$125.000.000,00;

– excesso de arrecadação da receita da Taxa de Fiscalização Judiciária, previsto

para o corrente exercício, no valor de R$21.000.000,00;

– saldo financeiro da receita da Taxa de Fiscalização Judiciária, exercício de 2008,

no valor de R$2.610.707,00;

– convênio MJ nº 41/2008, entre o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de

Minas Gerais, firmado em 26/6/2008, objetivando a implantação de uma Vara de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na Comarca de Belo Horizonte, no

valor de R$382.000,00, sendo R$56.000,00 referentes a rendimentos de aplicação

financeira.

O art. 3º do projeto ressalva que a abertura do crédito observará as normas

pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, Lei Complementar Federal nº

101, de 2000, em especial os limites de despesa com pessoal ativo e inativo.

Informamos que a LRF, no art. 20, II, “b”, determina que a despesa total com

pessoal do Poder Judiciário dos Estados não poderá exceder a 6% da Receita

Corrente Líquida – RCL. Já o art. 21 determina, além da elaboração da estimativa do

impacto orçamentário-financeiro, que o aumento de despesa não afete as metas de

resultados fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias, devendo seus efeitos

financeiros, nos períodos subsequentes, ser compensados pelo aumento permanente

de receita ou pela redução permanente de despesa. Adicionalmente, o ordenador da

despesa deverá fazer uma declaração de que os gastos estão adequados à Lei

Orçamentária Anual e são compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

Destacamos que apenas os valores previstos nos incisos I e II do art. 1o do projeto

em análise se referem a despesas com pessoal, totalizando R$158.375.338,50. O

valor previsto no inciso V do mesmo artigo não entra no cálculo, conforme

estabelecido na Lei Federal nº 10.877, de 2004. Os demais valores previstos no art.

1o referem-se a investimentos ou despesas de custeio.

De acordo com dados extraídos do Armazém Siafi em 11/8/2009, a execução

orçamentária regulamentada pelo § 2o do art. 18 da LRF até o mês de julho indica
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que a despesa com pessoal do Poder Judiciário se encontra dentro dos limites legais.

Porém, destacamos que RCL de R$38,9 bilhões estimada para o corrente ano na

LOA não vem se realizando devido à crise financeira internacional. Segundo dados

divulgados pela Secretaria de Estado de Fazenda, a RCL dos 12 últimos meses foi de

R$28,9 bilhões. Desta forma, caso a arrecadação estadual não atinja a estimativa

para 2009 e o Tribunal de Justiça realize os créditos suplementares previstos nos

incisos I e II do art. 1o do projeto em análise, o limite prudencial definido no parágrafo

único do art. 22 da LRF será excedido.

Caso o limite prudencial seja excedido, o Poder Judiciário fica impedido de

conceder vantagem, aumento ou reajuste a qualquer título, salvo os derivados de

precatórios judiciais ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão

geral anual. Além disso, fica vedada a criação de cargo, emprego ou função; a

alteração da estrutura de carreira que importe aumento de despesa; o provimento de

cargo público, a admissão ou a contratação de pessoal e todas as medidas que

impliquem aumento de despesas com pessoal.

Feitas as ressalvas acima e tendo em vista que o crédito suplementar não cria nem

aumenta despesas, apenas autoriza a abertura de crédito ao orçamento atual,

entendemos que o projeto em análise atende às exigências legais e, portanto, não

apresenta óbice a sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.500/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Délio Malheiros

- Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.715/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O Projeto de Lei nº 2.715/2008, do Deputado Gilberto Abramo, “proíbe as empresas

que exploram locação imobiliária de transferir as contas de água e de luz para o

nome do fiador”.
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A proposta foi aprovada em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da lavra da

Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer em 2º turno, nos

termos do Regimento Interno, ocasião em que também se elabora o parecer do

vencido em 1º turno.

Fundamentação

A intenção da proposta em tela é proibir que as empresas exploradoras de locação

imobiliária no Estado transfiram as contas de água e de energia elétrica para o nome

do fiador. Havendo descumprimento da lei, a empresa deverá ressarcir o valor em

dobro ao fiador.

Essa prática das empresas prestadoras de serviços imobiliários - que, em vez de

colocarem as contas de água e de energia elétrica em nome do locatário, transferem-

nas para o nome do fiador – demonstra desconhecimento de que a fiança é contrato

acessório e a responsabilidade do fiador é subsidiária.

A ideia do projeto em exame é boa; todavia, conforme demonstrou a Comissão de

Constituição e Justiça, a matéria refere-se ao direito civil, e compete privativamente à

União sobre ele legislar.

Para sanar o vício detectado, a referida Comissão apresentou substitutivo para

obrigar as empresas imobiliárias a afixar em suas dependências, em local visível,

cartaz contendo a transcrição dos arts. 818 e 827 da Lei Federal nº 10.406, de

10/1/2002. O art. 818 define o que é o contrato de fiança, aquele pelo qual uma

pessoa garante cumprir uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a

cumpra. O art. 827 estabelece que o fiador demandado pelo pagamento da dívida

tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiramente executados

os bens do devedor. Segundo o parágrafo único desse artigo, o fiador que alegar o

benefício de ordem, a que se refere este art. 827, deve nomear bens do devedor,

quantos bastem para solver o débito, sitos no mesmo Município, livres e

desembargados.

No substitutivo, foi previsto ainda que o descumprimento dos comandos legais

sujeitam o infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
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Com as alterações promovidas, há que concluir que a proposta em estudo merece

o acatamento desta Comissão, na medida em que contribui para que as relações

jurídicas estabelecidas entre locador, locatário e fiador se desenvolvam de modo mais

justo e equilibrado.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.715/2008 na

forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Gil Pereira, relator - Délio Malheiros.

PROJETO DE LEI Nº 2.715/2008

(Redação do Vencido)

Torna obrigatória a afixação de cartaz em imobiliárias sobre a responsabilidade do

fiador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas imobiliárias obrigadas a afixar em suas dependências,

em local visível, cartaz contendo a transcrição dos arts. 818 e 827 da Lei Federal nº

10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/8/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado, Hely Tarqüínio, Sargento

Rodrigues e Carlos Mosconi

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.627 a 3.647/2009 - Requerimentos nºs 4.372 a

4.391/2009 - Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Adelmo Carneiro

Leão; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; do Deputado Tiago Ulisses e da Deputada

Gláucia Brandão e outros; e das Comissões de Participação Popular, de Turismo, de

Segurança Pública e de Justiça - Comunicações: Comunicações da Comissão de

Segurança Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Tiago Ulisses - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana, Zé Maia, Duarte Bechir, Eros

Biondini e Gustavo Valadares - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Tiago Ulisses e da Deputada Gláucia

Brandão e outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos das

Comissões de Participação Popular, de Turismo, de Segurança Pública e de Justiça;

aprovação - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do

Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento;

discurso do Deputado Padre João - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo;

deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Questão de ordem - Encerramento

- Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
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Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini

- Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, comunicando a

impossibilidade de comparecimento na reunião especial para homenagear o Hospital

da Baleia e cumprimentando a Casa pelo evento.

Do Sr. Ciro Pedrosa, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 4.172/2009, da Comissão de Direitos Humanos.
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Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador da República, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 4.172/2009, da Comissão de Direi tos Humanos.

Da Sra. Rosângela Maria Dantas, Prefeita Municipal de Inconfidentes, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.399/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.399/2009.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, indicando os Srs. Ricardo

Luiz Diniz Gomes e Nelson Fonseca Leite para representar essa empresa em reunião

da Comissão do Trabalho, em 12/8/2009. ( - À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.714/2009, da Comissã o de Justiça.

Do Sr. José Silva Soares, Presidente da Emater-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.212/2009, da Comissã o de Política Agropecuária.

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da Caixa Econômica

Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.261/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (5), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.303, 2.741, 2.823/2008; e 3.252 e

3.253/2009, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos

respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Renato César Jardim, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.720/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

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

informações relativas ao Requerimento n° 3.752/2009 , da Comissão de Assuntos

Municipais.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio

Ambiente (2), prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 3.252 e

3.253/2009, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos

respectivos projetos.)

Do Sr. Breno Henrique Avelar de Pinho Simões, Chefe de Gabinete da Secretaria

de Saúde (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.673 e
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3.690/2009, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Leonardo Estevam Lopes, Delegado de Polícia, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.697/2009, da Comissã o de Segurança Pública.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa-MG, referentes às parcelas dos

contratos 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. Márcio L. Murta Kangussu, Diretor de Operação Norte da Copasa-MG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.754/2009, da Deputada Ana

Maria Resende.

Do Sr. Marcos José Mendes de Carvalho, Chefe de Gabinete da Secretaria de

Saúde de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento n°

3.715/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Alessandra Oliveira Gontijo, Diretora Executiva do Grupo de Educação,

Ética e Cidadania, encaminhando o relatório de prestação de contas da entidade

relativo ao ano de 2008. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

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

CARTÃO

Do Sr. Antônio Andrade, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 4.172/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

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 3.627/2009

Declara de utilidade pública a Associação Paraolímpica Uberlandense de

Deficientes Visuais – Apuv –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Paraolímpica

Uberlandense de Deficientes Visuais – Apuv –, com sede no Município de Uberlândia.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação Paraolímpica Uberlandense de Deficientes Visuais é

uma entidade sem fins lucrativos que reúne alunos com deficiência visual e tem, entre

outros objetivos, os de fomentar o desporto para pessoas com deficiência visual;

implantar, no âmbito de sua competência, uma política de prática desportiva para

pessoas com deficiência visual; estabelecer uma política e desenvolver estratégias e

ações de comunicação e de informação visando à divulgação, fomento e

desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência visual.

Tais finalidades encontram-se entre as mais nobres maneiras de promover a

cidadania no País. A deficiência visual, longe de ser um empecilho, pode, se bem

trabalhada, tornar-se uma poderosa demonstração de que a diversidade enriquece e

promove o ser humano.

Diante do exposto, é primordial que este projeto se transforme em 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 3.628/2009

Dá a denominação de Guadalupe Antônio Cardozo à Rodovia MG-275, no trecho

que liga o Município de Rio Espera ao entroncamento do Município de Lamim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Guadalupe Antônio Cardozo a Rodovia MG-275, no

trecho que liga o Município de Rio Espera ao entroncamento do Município de Lamim.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: Guadalupe Antônio Cardozo, filho de Francisco Bernardo Cardozo e

de Maria Luíza Cardozo Neto, nasceu em 18/10/59, na cidade de Alto Rio Doce, onde

iniciou seus estudos. Após concluir o ensino básico, transferiu-se para a cidade de

Barbacena, onde ingressou na faculdade de Medicina, formando-se Clínico Geral em
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dezembro de 1987.

Trabalhou inicialmente na cidade de Lamim, e posteriormente desenvolveu suas

atividades como médico na cidade de Rio Espera, onde atuou por 17 anos. Trabalhou

também nas cidades de Jeceaba, Capela Nova, Cipotânea, Alto Rio Doce, Entre Rios

de Minas e Conselheiro Lafaiete.

Médico carismático e extremamente popular, Dr. Antônio, como era chamado, logo

conquistou a simpatia e a admiração da população de Rio Espera, cidade onde

passou a residir. Casou-se com Alessandra Moreira Silveira, com quem teve dois

filhos: Antônio Augusto Silveira Cardozo e Taynara Silveira Cardozo. Em função de

sua personalidade carismática e generosa, humanista e solidária, lideranças políticas

de Rio Espera o estimularam a candidatar-se a Prefeito Municipal. Foi eleito em 1996,

assumindo o cargo em 1997, e reeleito em 2000 com expressiva votação,

reassumindo a Prefeitura em 2001, com mandato até 2004.

Nos seus oito anos de mandato, Dr. Antônio desenvolveu trabalhos que deixaram

marcas positivas no Município de Rio Espera, nas áreas de saúde, educação, lazer,

turismo, obras, entre outras.

Dr. Antônio dedicou-se profunda e integralmente à administração e à medicina na

cidade de Rio Espera, trabalhando com as portas de seu gabinete e de sua casa

sempre abertas, procurando atender a todos aqueles que o procuravam como prefeito

ou como médico.

Com o seu falecimento em 9/8/2009, a comunidade local solicita ao Parlamento

mineiro que seja prestada esta justa homenagem ao Sr. Guadalupe Antônio Cardozo,

pessoa íntegra, honesta, trabalhadora e que muito contribuiu para o progresso e

engrandecimento de Rio Espera.

Para tanto, contamos 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.629/2009

Declara de utilidade pública o Lions Clube Montes Claros Sertanejo, com sede no
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Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube Montes Claros Sertanejo,

com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Hely Tarqüínio

Justificação: Fundado em 6/7/77, o Lions Clube Montes Claros Sertanejo é uma

sociedade civil beneficente, sem fins lucrativos e com personalidade jurídica. Seus

diretores são pessoas idôneas e não são remunerados, conforme prevê o seu

estatuto. Em caso de dissolução da entidade, seu patrimônio reverterá ao Distrito a

que o Clube estiver filiado, que congrega entidades congêneres.

O Lions Clube Montes Claros Sertanejo vem prestando excelentes serviços à

comunidade, em especial às pessoas mais carentes, organizando campanhas e

liderando a prestação de serviços.

- 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 3.630/2009

Autoriza a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - a doar ao

Município de Araguari o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - autorizada

a doar ao Município de Araguari imóvel constituído de área aproximada com

10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no local denominado Córrego da

Lagoa, nesse Município, e registrado sob o nº 16.265, a ficha 1 do Livro 2, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Araguari.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção do Portal Turístico de Araguari e ao desenvolvimento de atividades de

interesse público.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

- 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 3.631/2009

Declara de utilidade pública o Instituto de Pesquisa e Elaboração de Projetos e

Planos Integrados, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Pesquisa e Elaboração de

Projetos e Planos Integrados, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Walter Tosta

Justificação: O Instituto de Pesquisa e Elaboração de Projetos e Planos Integrados,

com sede no Município de Juiz de Fora, fundado em 19/8/2002, é uma associação

sem fins econômicos que tem como objetivo estimular, apoiar, incentivar, coordenar e

executar atividades de natureza assistencial, beneficente, filantrópica, social, cultural

e educacional, promovendo a educação escolar, atuando no desenvolvimento de

atividades de reabilitação, ressocialização e ofertando treinamento, qualificação e

encaminhamento ao mercado de trabalho, além de desenvolver ações voltadas para

o atendimento das demandas oriundas do setor de saúde. A entidade também

implementa programas de geração de renda e defende a preservação e conservação

do patrimônio histórico, artístico, cultural e natural, prestando suporte ou apoio técnico

e administrativo às atividades desenvolvidas pelos órgãos da administração pública

direta ou indireta ou privados.

Pelas razões expostas, o trabalho do Instituto de Pesquisa e Elaboração de

Projetos e Planos Integrados é extremamente meritório e a entidade, portanto, é

merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais condições para
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desempenhar sua elevada missão. Por sua importância, contamos com o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.632/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Educacional de Iapu - Acei -,

com sede no Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Educacional de

Iapu - Acei -, com sede no Município de Iapu.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993, definem a

assistência social como política voltada para a proteção à família, à gestante, à

criança, ao adolescente e ao idoso, para a integração dos assistidos no mercado de

trabalho e para a reabilitação e integração das pessoas portadoras de deficiência.

Configura-se como política não contributiva, realizada por meio de um conjunto

integrado de ações da iniciativa do poder público e da sociedade, pautando-se pelos

princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, da seletividade e da

distributividade na prestação dos serviços e na concessão dos benefícios.

Refira-se, aliás, que a assistência social apresenta interface com diversas políticas

públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades

públicas e privadas que visem contribuir para a redução dos altos índices de

desigualdade social com que o País convive.

Destarte, diante da necessidade de redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil se organizou e, em 23/9/1998, fundou a Associação Cultural e

Educacional de Iapu - Acei -, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

natureza beneficente e voltada para a promoção social.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: incentivar e
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desenvolver atividades culturais, executar atividades educacionais, oferecer oficinas

culturais, promover ações de proteção e recuperação do meio ambiente, preservar o

patrimônio histórico, prestar serviços de radiofusão e televisão comunitárias,

promover o desenvolvimento humano, educacional e profissional dos assistidos,

ofertar cursos, treinamentos e capacitações, desenvolver e apoiar a prática de

atividades esportivas, atuar na defesa dos direitos coletivos, prestar assistência

material e educacional, manter creches e abrigos, promover a reeducação e a

reintegração social dos hipossuficientes.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social e econômica, tendo como propósito contribuir para

seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a Associação busca a construção

de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que leve em conta a inclusão social, a sustentabilidade em relação

ao meio ambiente e a universalização dos direitos sociais, culturais, educacionais e

civis.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

- 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 3.633/2009

Declara de utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo de Minas Novas,

com sede no Município de Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo de

Minas Novas, com sede no Município de Minas Novas.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Wander Borges
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Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993, definem a

assistência social como uma política voltada para a proteção à família, às gestantes,

às crianças, aos adolescentes e aos idosos, à integração no mercado de trabalho, à

reabilitação e integração das pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como

política não contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações da

iniciativa pública e da sociedade civil, pautada nos princípios da universalidade da

cobertura e do atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos

benefícios e serviços.

Refira-se, ainda, que a assistência social está presente em diversas políticas

públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades

públicas e privadas que visem contribuir para a redução dos altos graus de

desigualdade social com que o País convive.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil se organizou e, em 2/7/40, fundou a Conferência São Vicente de

Paulo de Minas Novas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

natureza beneficente e de promoção social, com a finalidade de prestar assistência

social, religiosa e educacional aos hipossuficientes, bem como prestar atendimentos

médicos e realizar doações.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social e econômica e contribuir para seu desenvolvimento

humano e inclusão social.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a associação busca a construção

de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que busque a inclusão social, a sustentabilidade do meio ambiente

e a universalização dos direitos sociais, culturais, educacionais e civis.

Contamos com o apoio desta Casa para o reconhecimento do nobre trabalho

desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.634/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Apac-RMBH -, com sede

no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Apac-RMBH -, com

sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Wander Borges

Justificação: Como é notório, a crise vivenciada pelo sistema penitenciário brasileiro

estimula a criminalidade, tendo em vista que a atual estrutura mostra-se incapaz de

ofertar condições para a recuperação dos presos, contribuindo, ao contrário, para a

especialização e a organização dos criminosos.

Em abril de 2001, a população carcerária brasileira era de 223.220 presos, ou seja,

142,1 para cada 100 mil habitantes. Hodiernamente, esse número é de 340 mil. Este

preocupante quadro tende a agravar-se, estimando-se que, em dois anos, cerca de

500 mil pessoas estejam presas. Releva considerar, ainda, que o sistema prisional

tradicional apresenta um índice de reincidência de 85%.

Essa crise acarreta fugas, rebeliões, torturas, venda de privilégios, mortes e

superlotação nas prisões, entre outros efeitos. Diante desse grave cenário, duas

teses se defrontam. Uma propõe o recrudescimento da legislação e a construção de

novos estabelecimentos prisionais. A outra defende a humanização do cumprimento

da pena, por considerar que os atuais estabelecimentos não ressocializam o

condenado, mas o tornam mais violento, levando-o à reincidência. Embasadas na

segunda perspectiva, surgiram as associações de proteção e assistência carcerária.

Nesse contexto, em 16/4/2002, foi fundada a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Apac-RMBH -,

entidade civil sem fins lucrativos, destinada a praticar a beneficência, a assistência

social e a promoção humana nas áreas de educação, cultura, voluntariado, cidadania
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e defesa de direitos.

O projeto da Associação tem como pontos básicos a individualização do tratamento,

a prestação de assistência material, psicológica, médica, odontológica, jurídica e

educacional ao recuperando, a utilização da religião como instrumento para a

recuperação, o oferecimento de condições para que o preso ajude a si próprio, a

aplicação de regimes progressivos nas dependências da mesma unidade, a

permanência do condenado junto aos familiares durante o cumprimento da pena e a

reintegração à sociedade.

No método Apac, o regime fechado é o tempo para a recuperação, o semiaberto,

para a profissionalização, e o aberto, para a inserção social. O trabalho é feito em

cada um dos regimes de acordo com a finalidade proposta.

Com o passar dos anos, o método foi sendo aperfeiçoado e hoje alcança grande

repercussão no País e no exterior, visto que apresenta índices de reincidência

inferiores a 5%, sendo que, no sistema comum, a média de reincidência é de 86%.

Diante do exposto, pacífica é a importância do trabalho desenvolvido pela entidade

na recuperação dos presos e na defesa da sociedade, motivo pelo qual contamos

com o apoio desta Casa para a 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 3.635/2009

Dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de cortina descartável para box nos

hospitais públicos e privados do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os hospitais da rede pública e privada do Estado ficam obrigados a instalar,

nos seus ambientes, cortina descartável para box.

Art. 2º - A fiscalização e aplicação de penalidade pelo descumprimento desta lei

cabe ao órgão sanitário competente do Estado.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a conta de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e

suplementadas, se necessário.
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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, 18 de agosto de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: O projeto tem por escopo a adoção de medidas visando a eliminar o

risco de infecções nos ambientes nele mencionados.

Infecção hospitalar é uma síndrome infecciosa que o indivíduo contrai durante

internação em hospitais ou em atendimento em ambulatório. A infecção acontece

quando um microorganismo (vírus, bactérias, protozoários ou fungos) penetra no

corpo do ser humano e se multiplica. Como nos hospitais são realizados

procedimentos invasivos, como cirurgias, e são tratados traumas, como fraturas, é

maior, nesses ambientes, a possibilidade de que microorganismos penetrem no corpo

humano.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.636/2009

Institui o Selo Verde para veículos automotores de transporte coletivo e de carga no

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Selo Verde com o objetivo de identificar os veículos de

transporte coletivo e de carga que se enquadram nos padrões estabelecidos para

controle de emissão de gás carbônico.

§ 1º - O Selo Verde será colado no vidro dianteiro dos veículos aprovados.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo designar o órgão competente para a

administração e aplicação das medidas necessárias à consecução dos objetivos de

que trata esta lei.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias a

contar de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: O projeto tem como objetivo conscientizar e incentivar a redução da

emissão de gases na atmosfera pelos transportadores de pessoas e cargas.

O Selo Verde identificará os ônibus e demais veículos de transportes que estiverem

dentro dos padrões ambientais.

Precisamos da mobilização de todos para minimizar as graves mudanças climáticas

em curso, e é nesse contexto de valorização da qualidade de vida do planeta que se

destaca a importância de o setor de transporte participar de ações para preservação

do meio ambiente, controlando a emissão de fumaça preta. Com a implantação do

Selo Verde, o passageiro vai saber se o ônibus que ele utiliza todo dia está dentro

dos padrões estabelecidos com vistas ao alcance desse objetivo.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.637/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Pró-Guapé, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Pró-Guapé, com sede nesse

Município.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade do Grupo Pró-Guapé consiste em promover o

desenvolvimento educacional, cultural e social desse Município, oferecendo

programas e atividades voltadas para a educação e a cultura, em todas as suas

manifestações.

Além disso, a entidade cumpre 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

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.638/2009

Torna obrigatória a informação, por parte dos cartórios de registro de títulos e

documentos, localizados no Estado de Minas Gerais, sobre operações de venda e

compra ou de qualquer forma de transferência de propriedade de veículos

automotores aos órgãos de trânsito, na forma que especifica, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam os cartórios de registro de títulos  e documentos localizados no

Estado de Minas Gerais obrigados a informar operações de venda e compra ou

qualquer forma de transferência de propriedade de veículos aos órgãos de trânsito do

Estado de Minas Gerais - Departamento Estadual de Trânsito - Detran - e à

respectiva Circunscrição Regional de Trânsito - Ciretrans - quando for o caso, de

forma imediata, assim que recebido o documento de transferência do veículo e feita a

formalização em livro próprio para tal fim.

Parágrafo único - O envio das informações a que alude o “caput” deverá ser

efetuado por via digital, observados mecanismos de segurança que assegurem o seu

efetivo recebimento, sendo emitidos também recibos digitais de operação.

Art. 2º - Os cartórios de registro de títulos e documentos disponibilizarão às partes o

recibo digital de operação a que alude o § 1º do artigo anterior.

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

contados da data de sua promulgação.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: Esta propositura tem o objetivo de regulamentar de forma adequada

uma situação fática que vem ocorrendo com frequência nas operações de venda e

compra de veículos automotores.

Na prática, quando efetuamos a venda e compra de um veículo automotor,

devemos ir ao cartório de registro civil de títulos e documentos, com o recibo de

transferência devidamente preenchido, solicitar o reconhecimento de firma das partes
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envolvidas e formalizar a situação em um livro próprio para registro da transação,

com a assinatura do vendedor.

Após esse ato, o comprador, de posse do recibo de transferência, tem o prazo de

30 dias para realizar a transferência de titularidade para seu nome; caso não o faça,

terá de pagar apenas uma multa.

O fato é que se não for feita a transferência de titularidade junto aos órgãos

competentes, o vendedor continua com os ônus da antiga titularidade (cobrança do

IPVA), eventuais multas ou outras imputações civis e penais que possam recair sobre

o veículo.

Para evitar tal situação é que apresentamos este projeto de lei, esperando contar

com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

- 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.639/2009

Autoriza o governo do Estado, em articulação com os Municípios sede das regiões

administrativas de saúde, a criar clínicas públicas para jovens e adultos dependentes

de álcool e drogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar clínicas públicas para jovens e

adultos dependentes em álcool e drogas, mediante convênio com os Municípios sede

das regionais de saúde.

§ 1º - A administração das clínicas de que trata o “caput” deste artigo terá a

participação obrigatória dos órgãos municipais competentes para cuidar da matéria.

§ 2º - As entidades assistenciais e organizações que tratem do problema da droga

poderão atuar nas clínicas mediante convênio com o Poder Público.

Art. 2º - Nos convênios que forem firmados, caberá ao Poder Executivo do Estado

de Minas Gerais, por meio das Secretarias competentes, prover os recursos

financeiros e meios materiais necessários à criação, aparelhamento e custeio das

clínicas, sob a forma da destinação de uma parcela do quantitativo “per capita”

necessário ao tratamento dos pacientes, que será completado por recursos

proporcionados pelos Municípios.
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Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias, a

contar da data de sua publicação.

Art. 4º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no exercício orçamentário subsequente à sua

regulamentação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: Dados oficiais dão conta de que o abuso ou a dependência de álcool e

drogas representaram 33,2% das causas das mais de 250.000 internações no Brasil,

no período entre janeiro a setembro de 2008. Do mesmo modo, observa-se que, em

primeiro lugar, encontrou-se a internação por transtornos do tipo esquizofrênico

(39,4%), e, em terceiro lugar, as internações por transtornos do humor (15,8%).

Destacamos que ambas as causas estão diretamente ligadas ao abuso de álcool e de

drogas, o que atesta a gravidade do problema.

É sabido que em nosso Estado o uso de drogas tem crescido de uma forma

incontrolável, principalmente o uso do “crack”, que é muito prejudicial a saúde e cria

uma dependência terrível. Infelizmente, até nas pequenas cidades as famílias estão

sofrendo com parentes dependentes de drogas e que necessitam urgentemente de

um local para tratamento deste terrível mal.

O objetivo da clínica é oferecer um modelo voltado à desintoxicação, mas fora do

ambiente de enfermaria hospitalar para o qual as pessoas dependentes costumam

ser encaminhadas. Cabe aos Municípios realizar a triagem dos pacientes, verificando

a necessidade de internação.

A preocupação demostrada pelo Governador Aécio Neves com os jovens e o

empenho do Secretario da Saúde é o que nos anima a propor este projeto de lei, que

autoriza o governo estadual a criar clínicas em Municípios sede de administrações

regionais, na certeza de que elas irão prosperar e serão de ajuda decisiva no

combate aos males causados pela drogadição.

Ante o exposto, e por entendermos de extrema relevância a medida ora proposta,

apresentamos este projeto de lei, contando com o apoio dos nobres pares para sua



____________________________________________________________________________
773

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.640/2009

Altera o art. 15 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 15 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003,

o seguinte § 4º:

“Art. 15 - (...)

§ 4º - Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, a cobrança de tarifa relativa a

contrato de parceria público-privada para concessão de rodovia só será permitida a

partir do momento em que a rodovia apresente, em condição adequada, um ou mais

dos seguintes elementos, conforme avaliado pelo órgão técnico competente:

I - acostamento;

II - sinalização horizontal e vertical;

III - pavimento;

IV - pista dupla ou 3ª pista nos aclives;

V - serviço de socorro mecânico;

VI - reboque;

VII - ambulância e atendimento médico;

VIII - telefone de emergência ao longo da rodovia.”.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Carlos Pimenta

Justificação: Esse projeto de lei tem por finalidade garantir condições de segurança

aos usuários das rodovias estaduais e evitar que os cidadãos paguem por um serviço

que ainda não está em condições de ser oferecido pelo poder público, o que se

afigura extremamente injusto.

Para tanto, pretende-se exigir que a cobrança de tarifa relativa à concessão de

rodovia só seja permitida a partir do momento em que a rodovia apresente, em
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condições adequadas, pelo menos acostamento, sinalização horizontal e vertical,

pavimento ou pista dupla. Além do mais, a cobrança só será iniciada se houver prévia

avaliação do órgão estadual responsável pelo acompanhamento e fiscalização do

contrato de parceria público-privada, medida necessária para garantir ainda mais a

segurança dos usuários.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares à aprovação

do projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.641/2009

Dá a denominação de Rodovia Alzira Veloso de Almeida ao trecho que liga o

Município de Ibiaí ao de Ponto Chique.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Alzira Veloso de Almeida o trecho que liga o

Município de Ibiaí a Ponto Chique.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Carlos Pimenta

Justificação: A indicação do nome da saudosa Alzira Veloso de Almeida para

denominar o trecho que liga o Município de Ibiaí ao de Ponto Chique visa prestar uma

justa homenagem a uma pessoa da terra que, com hábitos simples de viver, possuía

um grande espírito humanitário. Era atenciosa com as pessoas mais humildes a

quem sempre ajudava em suas necessidades e dificuldades.

A nossa homenageada nasceu em 23/4/23, no Município de São Francisco. Aos 17

anos, casou-se com Nestor Alves Clementino com quem teve 8 filhos: Maria Geralda,

Maria Valdenice, Maria Leda, Maria Roberta, Eliane de Fátima, Antônio Adão, Nelson

e Edneide. Após o casamento, o casal fixou residência na fazenda Nova Olinda, às

margens do Rio São Francisco.

Pelo pioneirismo na região, Alzira, ao lado do marido, foi uma das fundadoras do

Município de Ponto Chique. Naquela época, o casal resolveu doar um terreno onde

está localizada hoje a sede do Município, para abrigar várias pessoas que fugiam das
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constantes enchentes do Rio São Francisco na região de Paracatu.

Mulher dinâmica e energica, Alzira era muito ligada à família e apaixonada pelos

afazeres da fazenda, que passou a administrar sozinha, quando ficou viúva, em 1967.

Faleceu aos 71 anos, em 3/11/94, vítima de uma doença respiratória. Deixou, além

dos filhos, 17 netos.

Em vista do exposto, espero contar com o apoio dos nobres parlamentares desta

casa 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.642/2009

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública - Conseps -

localizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública -

Conseps - localizados no Estado.

Art. 2º - A declaração de utilidade pública de cada Consep como entidade

autônoma e dotada de personalidade jurídica própria se fará por lei específica, na

forma da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1988.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Jayro Lessa

Justificação: Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública - Conseps -,

atualmente instalados em diversos Municípios do Estado, desempenham a importante

função de mobilizar as forças das comunidades locais para a discussão dos

problemas relacionados à segurança pública.

Além disso, realizam e acompanham, de forma organizada, ordeira e legal, análises

e planejamentos sobre os problemas comunitários, provocando o estreitamento dos

laços de entendimento e cooperação entre as lideranças e demais moradores de
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cada Município.

Com isso, cada Consep representa um ambiente inovador de exercício da

cidadania, no qual os segmentos da sociedade buscam inteirar-se do trabalho da

Polícia Militar e dos demais órgãos de Defesa Social, no intuito de contribuir para

melhores resultados no combate ao crime.

Esse trabalho já representa resultados bastante significativos, como os programas

de conscientização e consequente diminuição do envolvimento dos jovens com

drogas, pequenos furtos e outros delitos, numa verdadeira parceria entre polícia e

cidadão.

A partir disso, tem-se atestado a formação de redes de proteção, nas quais os

indivíduos discutem alternativas para minimizar a possibilidade de aumento da

criminalidade, mantendo a ordem e a tranquilidade públicas.

Assim, vê-se que cada Consep, como entidade autônoma e dotada de

personalidade jurídica própria, é legítima merecedora do reconhecimento, por parte

do Estado, pelo relevante interesse coletivo e pela importância social e utilidade

pública de todas as suas obras.

Por essas razões, conto com os nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

- 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 3.643/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Jeceabenses Organizados pela

Infância e Adolescência - Ajoia -, com sede no Município de Jeceaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Jeceabenses Organizados pela Infância e Adolescência - Ajoia -, com sede no

Município de Jeceaba.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Juarez Távora

Justificação: Fundada em 20/3/2007, a Associação dos Jeceabenses Organizados

pela Infância e Adolescência - Ajoia - tem como finalidade a promoção de ações de
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assistência social, cultural e artística voltadas para a infância e a adolescência.

Sendo assim, espera o signatário merecer dos nobres pares 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 3.644/2009

Declara de utilidade pública o Núcleo Comunitário Divino Espírito Santo do Bairro

Boa Vista - NCBBV -, com sede no Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Comunitário Divino Espírito

Santo do Bairro Boa Vista - NCBBV -, com sede no Município de Barbacena.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Núcleo Comunitário Divino Espírito Santo do Bairro Boa Vista -

NCBBV- é uma entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1996, em Barbacena,

com a finalidade primordial de dar apoio aos carentes do Bairro Boa Vista,

principalmente no combate à fome, na conquista da moradia, na integração dos

jovens no mercado de trabalho. A entidade encontra-se devidamente registrada no

Cartório Rettore de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob o nº 8.343, a fls. 162v do

Livro A-21, em Barbacena. Sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não

remuneradas, conforme atesta o Presidente da Câmara Municipal dessa cidade.

Solicito, portanto, dos nobres pares 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 3.645/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Educação e Saúde - CES -, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação e Saúde - CES -,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Vanderlei Miranda

Justificação: O Centro de Educação e Saúde - CES -, com sede no Município de

Contagem, é uma entidade não governamental sem fins lucrativos, criada em

21/8/2006, com a finalidade de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e

assistência em áreas de educação e saúde.

Pretende-se, com este projeto, assegurar ao CES 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 à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.646/2009

(Ex-Projeto de Lei nº 2.852/2008)

Declara de utilidade pública a Casa de Apoio e Recuperação Desafio Jovem El-

Shadai, com sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Apoio e Recuperação

Desafio Jovem El-Shadai, com sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Adalclever Lopes

Justificação: A Casa de Apoio e Recuperação Desafio Jovem El-Shadai, com sede

no Município de Caratinga, é uma entidade com caráter beneficente sem fins

lucrativos. Tem como objetivo desenvolver atividades de assistência social e saúde,

desenvolvendo atividades de apoio a pacientes de baixa renda. A entidade promove e
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organiza voluntários, programas e oficinas de apoio aos pacientes, além de investir

na profissionalização de jovens através de estágio com alunos de cursos técnicos e

de graduação, entre outras atividades. Atuando em parceria com as esferas do poder

público, a entidade trabalha pela localização de personalidades jurídicas, nacionais e

internacionais, que estejam dispostas a doar recursos materiais, financeiros ou

tecnológicos ou a financiar projetos assistenciais de organizações públicas ou

privadas.

Sendo assim, espera o signatário merecer do nobres pares a aprovação deste

projeto.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.647/2009

(Ex-Projeto de Lei nº 2.336/2008)

Dá a denominação de Joeme Costa Ferreira e Santos ao trecho da Rodovia MG-

632 compreendido entre a área urbana do Município de Cachoeira de Pajeú e o

entroncamento com a BR-116.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia Joeme Costa Ferreira e Santos ao trecho da

Rodovia MG-632 compreendido entre a área urbana do Município de Cachoeira do

Pajeú e o entroncamento com a BR-116.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2009.

Adalclever Lopes

- 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 4.372/2009, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulada

manifestação de repúdio ao ato de prisão praticado por policial militar contra o Sr.

Reginaldo Esaú dos Santos, Vereador à Câmara Municipal de Muzambinho. (- À
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Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.373/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente do DNIT em Minas Gerais pedido de providências para construção

urgente de quebra-molas e redutores de velocidade no trecho da Rodovia BR-356

entre o Distrito de Amarantina e a sede do Município de Ouro Preto, no Distrito de

Coelhos. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.374/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Fiat Automóveis S.A. por ter sido agraciada com os prêmios de

melhor empresa do setor de veículos e de responsabilidade social e meio ambiente. (-

À Comissão de Turismo.)

Nº 4.375/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Hospital da Baleia pelo transcurso de seu 65º aniversário de

fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.376/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas à destinação de recursos

para a aquisição de veículos, entre outros equipamentos, a serem utilizados pelo

Conselho Tutelar do Município de Itaguara. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.377/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para garantir o pleno funcionamento e

a reestruturação do Posto de Serviço Integrado Urbano - Psiu - de Uberaba. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.378/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais pedido de

providências para melhoria da situação das famílias nos assentamentos Dandara e

Santa Tereza do Cedro, no Município de Uberaba.

Nº 4.379/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Incra pedido de providências para melhoria da situação das famílias

nos assentamentos Dandara e Santa Tereza do Cedro, no Município de Uberaba. (-

Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.380/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca, no
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Município de Ouro Fino, pelo transcurso do seu centenário. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 4.381/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Conselho Regional de Psicologia - Minas Gerais pela

comemoração do Dia do Psicólogo, no dia 27 de agosto. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.382/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira por

conquistar, junto ao governo estadual, a gratuidade dos cursos superiores ministrados

por essa instituição. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.383/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações sobre a elaboração do projeto de

implantação e pavimentação da estrada ecoturística que interliga os Municípios de

São João Batista do Glória, Delfinópolis e Sacramento.

Nº 4.384/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público Estadual pedido de informações sobre as exigências de licitação

aos feirantes do Município de Belo Horizonte. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.385/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providências para

a recomposição do quadro de Escrivães e Agentes de Polícia nas cidades que

compõem a 5ª Região Integrada de Segurança Pública - Risp.

Nº 4.386/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para agilizar a

assunção das cadeias públicas dos Municípios da 5ª Região Integrada de Segurança

Pública - Risp - pela Subsecretaria de Administração Prisional.

Nº 4.387/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para fornecer

armamento moderno, coletes à prova de balas, equipamentos de informática e

viaturas aos órgãos policiais de Conceição das Alagoas, atendendo à solicitação de

Vereadores desse Município.

Nº 4.388/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Turismo pedido de providências para implantação do Programa de
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Desenvolvimento do Turismo na Região dos Circuitos Turísticos da Canastra e dos

Lagos e sua integração ao Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado.

Nº 4.389/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para suspender o edital

de licitação do Mercado Distrital do Cruzeiro e de demais feiras, para que o assunto

possa ser melhor esclarecido e debatido.

Nº 4.390/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que parte do crédito suplementar

em favor do Tribunal de Justiça do Estado, autorizado pelo Projeto de Lei nº

3.500/2009, seja destinado ao pagamento, em caráter emergencial, aos Peritos

Judiciais do Estado que atuem em feitos amparados pela justiça gratuita. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 4.391/2009, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja consignada nos anais

da Casa matéria do jornalista Girleno Alencar, publicada no jornal “Hoje em Dia” de

14/8/2009, sobre o passamento do seresteiro Nivaldo Maciel Araújo, ocorrido em

13/8/2009.

Dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Adelmo Carneiro Leão em que solicitam a

constituição da Frente Parlamentar pela Valorização do Queijo Minas Artesanal.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja constituída a Frente

Parlamentar do Comércio Varejista. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Tiago Ulisses e

da Deputada Gláucia Brandão e outros e das Comissões de Participação Popular, de

Turismo, de Segurança Pública e de Justiça.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Segurança

Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

imprensa, telespectadores da TV Assembleia, povo que nos acompanha nas galerias

e funcionários da Casa, eu gostaria de relembrar, na íntegra, pronunciamento que fiz
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desta tribuna no dia 23/6/2004, um entre muitos nos quais denunciei a ilegalidade de

fiscalizar e multar da BHTRANS, empresa de economia mista, por não ter poder de

polícia, fato que levei ao conhecimento do Ministério Público em audiência com o

Promotor Leonardo Duque Barbabella, na época. Passo a ler o pronunciamento.

“A Lei Municipal nº 5.953, de 31/7/91, autorizou o Poder Executivo de Belo

Horizonte a constituir e organizar uma sociedade de economia mista sob a

denominação de Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S.A. -

BHTRANS.

O art. 2º da referida lei diz: ‘A BHTRANS terá por finalidade planejar, organizar,

dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos

municipais relativos a transportes coletivos e individual de passageiros, tráfego,

trânsito e sistema viário, observando o planejamento urbano’. A citada lei determinou

a criação de uma sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito

privado, que será regida pela própria legislação e pelo seu estatuto, que foi aprovado

pelo Decreto nº 6.985, do Prefeito Municipal de Belo Horizonte à época.

Entretanto, podemos notar que foi incluída no art. 3º, incisos VI e VII, do estatuto a

condição de fiscalizar e policiar o sistema de transporte, tráfego e trânsitos

municipais, com aplicação de sanções aos atos ilícitos de trânsitos, procedendo à sua

arrecadação.

Essas diretrizes estatutárias não estavam previstas na Lei nº 5.953, que autorizou a

constituição da BHTRANS, pois o poder de fiscalizar e multar é do Município, por

meio de seus fiscais municipais específicos, ou da Polícia Militar, por via de convênio

com a Prefeitura, como determina o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Segundo esse CTB, a fiscalização é definida como: ‘Ato de controlar o cumprimento

das normas estabelecidas na legislação de trânsito por meio do poder de polícia

administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades

executivas de trânsito e de acordo com as definidas neste Código’.

É oportuno ressaltar que o Poder Judiciário, de forma geral, tem entendido que todo

poder de polícia, seja ele de polícia administrativa geral ou especial, é indelegável a

particular, ainda que considerada a empresa paraestatal.

Nos termos do CTB, a atividade de fiscalização compete às Polícias Militares,



____________________________________________________________________________
784

conforme convênio firmado com o agente do órgão ou entidade executiva do trânsito.

É o chamado policiamento ostensivo de trânsito, fixando normas objetivas, ou seja,

prevenindo e reprimindo atos relacionados à segurança pública do trânsito,

garantindo obediência às normas relativas à segurança do trânsito, assegurando a

livre circulação e evitando acidentes.

O Desembargador Otávio César Valeixo, participante do I Congresso Internacional

de Segurança de Trânsito, assim se pronunciou: ‘Ir à força da lei não está tanto na

sua severidade, mas na certeza da punição’. Sendo assim, a multa de trânsito tem de

ser aplicada por quem de direito, pois é peça indispensável no consequente

procedimento a ser manejado em sede judicial, caso necessário.

Para o Prof. Gilberto Monteiro, que participou da elaboração do CTB, ‘nenhum

esforço para reduzir acidentes de trânsito terá sucesso sem uma atuação eficaz e

eficiente do policiamento’.

Podemos destacar que não são somente a aplicação de multas e a instalação de

‘pardais’ com o intuito de arrecadar recursos que irão solucionar o problema da

segurança no trânsito. A BHTRANS deve, por obrigação, educar, elaborar planos de

trabalho e contratar a prestação de serviços públicos relativos a transporte coletivo, e

não procurar meios de arrecadação próprios, visto que, por ser uma sociedade

anônima, não poderia, em hipótese alguma, ter a delegação de aplicar sanções e

multas.

Diante dos fatos, quero relatar o meu apoio ao Ministério Público de Minas Gerais,

especialmente à Promotoria de Justiça em Defesa do Patrimônio Público, que já

propôs ação civil pública contra a BHTRANS visando suspender as atribuições de

policiamento e autuação de infrações de trânsito na Capital.

Segundo matéria veiculada no jornal ‘Estado de Minas’ de 9/6/2004, enquanto a

ação civil pública que questiona esse poder ilícito de polícia da BHTRANS não chega

ao fim, o Promotor Leonardo Barbabella explica quais medidas o condutor pode tomar

para se defender das multas de trânsito aplicadas pela empresa. Segundo ele, a

orientação do Ministério Público é que, sempre que forem autuados, os motoristas

ingressem no Juizado Especial Cível pedindo a anulação da multa e indenização, em

virtude de terem sido autuados por órgão incompetente para tal, conforme a
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Constituição da República. ‘Se a pessoa já pagou a multa, pode pedir ressarcimento

ou dano moral; se não pagou, são só danos materiais’, acrescenta. Com base na

ação ‘que, no valor de até 20 salários mínimos, dispensa advogado’, é possível

requerer ao DETRAN o licenciamento do veículo.

Finalizando, quero também informar que a Fundação João Pinheiro está realizando

uma pesquisa sobre a frota de veículos da Grande BH. Parte da pesquisa concluiu

que a frota de veículos de Belo Horizonte e da Região Metropolitana está

aumentando percentualmente mais do que a população e que mais pessoas estão

andando a pé. O transporte público foi avaliado no período de 2001 a 2002. A frota de

veículos está crescendo cerca de 4% ao ano, enquanto o aumento da população foi

de 2,4% em 2002. Ora, senhoras e senhores, será que a BHTRANS vai ficar

esperando esse crescimento chegar ao seu ponto máximo e, mesmo assim, continuar

aplicando multas ilegalmente? Isso é muito sério porque no estatuto da empresa

consta a ação de fiscalização e de punição, mas, na lei que a Prefeitura criou para

regulamentar a ação da BHTRANS votada pela Câmara, não consta autorização legal

que permite a ela impor multas ou taxar alguém, nem tampouco recolher veículos.

Sua função deveria ser educativa, o que não vem ocorrendo; jamais poderia ser de

policiamento. Como empresa paraestatal - S.A. - portanto, uma empresa de direito

privado, não tem competência, pelo CTB, para aplicar multas e taxas em nenhuma

cidade e em nenhum Estado do nosso país”.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Ilustre Deputado Doutor Viana, V.

Exa. traz um assunto a esta tribuna também de meu interesse. Fico feliz que V. Exa.

tenha tido a mesma iniciativa deste Deputado. Também havíamos separado um

material a esse respeito: uma matéria publicada, Deputado Doutor Viana, no jornal

“Estado de Minas” de 5/5/2009, no caderno “Gerais”, pág. 19. A matéria, cujo título foi

“Para metade de BH, multa é caça-níquel”, dizia o seguinte: “Pesquisa encomendada

pela BHTRANS mostra que 53% da população da Capital acreditam que a empresa

atua apenas para encher os cofres e não para corrigir o infrator”. V. Exa., de forma

muito lúcida e muito transparente, traz o assunto a esta tribuna. Quero cumprimentá-

lo, porque esse é o sentimento do cidadão de Belo Horizonte. É bom que o Sr. Márcio

Lacerda, nosso Prefeito, e o Diretor da BHTRANS acompanhem essas matérias e as
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entendam como recados da população.

Fizemos um quadro, Deputado Doutor Viana, que mostra as multas por excesso de

velocidade e as médias diária e mensal de arrecadação. A BHTRANS está

arrecadando uma média de R$7.000.000,00 por mês. São 703 multas por dia.

Deputado Doutor Viana, não querem que o cidadão fale em uma indústria da multa.

Trata-se, sim, de uma indústria da multa, como V. Exa. disse muito bem. Fui policial

de trânsito em Belo Horizonte e sei que a máxima de educar e orientar sempre foi a

tônica do Batalhão de Polícia de Trânsito; não podemos permitir, agora, que Belo

Horizonte tenha uma indústria da multa, capitaneada pela BHTRANS. Parabéns a V.

Exa. Posteriormente, na tribuna, também vamos abordar esse assunto. Muito

obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Quero parabenizar o Deputado

Doutor Viana por seu pronunciamento, porque mais uma vez traz a esta Casa um

assunto que é de suma importância não só para os moradores de Belo Horizonte,

mas para toda a população do Estado, principalmente para aqueles que vêm a Belo

Horizonte com alguma frequência e acabam entrando no trânsito infernal da nossa

Capital. Atualmente há em Belo Horizonte dois habitantes para cada carro, uma das

maiores médias do País. No Brasil, só perde na comercialização de motos e carros

para a cidade de São Paulo. Ainda assim a nossa estrutura viária é muito acanhada,

o que é culpa da falta de planejamento dos administradores públicos municipais

durante anos.

No ano passado disputei a eleição em Belo Horizonte, pelo DEM, partido no qual

sou colega de V. Exa. Naquela época, fiquei até rouco de tanto falar que, quando

trabalha com o objetivo de se tornar uma companhia de engenharia de tráfego, a

BHTRANS funciona bem. Exemplo disso é a obra que, apesar de ter demorado mais

de um ano - parecendo até uma obra de igreja -, chegou ao fim agora, na Avenida

Nossa Senhora do Carmo, onde se construiu uma faixa exclusiva para o transporte

coletivo. Ora, quando a BHTRANS atua nesse sentido é quase unanimidade que o

faz de forma acertada. O que não podemos é colocar como objetivo número um da

BHTRANS a arrecadação com multas. Na verdade, a BHTRANS precisa ser uma

companhia de engenharia de tráfego e investir, Deputado Juarez Távora, em
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publicidade e campanhas educativas para a diminuição do número de acidentes, de

pessoas dirigindo alcoolizadas ou de pessoas que transitam com o veículo acima do

limite de velocidade. Enfim, precisamos colocar na cabeça do Prefeito, do novo

Presidente da BHTRANS, Sr. Ramon, e de seus Diretores a consciência de que a

BHTRANS só funciona quando trabalha como uma companhia de engenharia de

tráfego - e tenho certeza de que é isso que estão fazendo. Lembro que há menos de

duas semanas estive lá para discutir questões relativas ao transporte alternativo em

nossa cidade, para amenizar o sofrimento de quem transita diariamente por Belo

Horizonte.

Por fim, parabenizo mais uma vez V. Exa. por sua sensibilidade e por reconhecer a

urgência de se resolver o problema da BHTRANS. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sou eu quem agradece. Para terminar, Sr. Presidente,

todos aqueles que se sentirem lesados podem procurar o Ministério Público, a

Justiça, o meu gabinete e os gabinetes dos colegas Deputados, que também estão

sensíveis ao assunto, ou o de quem quiser orientá-los. Os nossos gabinetes estão

prontos para receber as reclamações e dar as orientações de como agir. Isso é

extremamente importante. Como Deputados que somos, a nossa função é fiscalizar

tudo o que o Executivo faz que provoque danos à população. E, após minucioso

estudo, verificamos que a BHTRANS se encontra em situação irregular. A fiscalização

de polícia realizada pela BHTRANS é irregular; a possibilidade dessa fiscalização não

consta na lei. Colocaram-na no estatuto, mas ela não foi legitimada pela Câmara

Municipal de Belo Horizonte, que representa os interesses da população da nossa

Capital.

Estou aqui, nesta tribuna, defendendo o cidadão mineiro, principalmente o da

Região Metropolitana de Belo Horizonte, porque há muito tempo a BHTRANS realiza

essas investidas ilegais.

Essa empresa foi criada com o intuito de educar e corrigir as situações irregulares

no trânsito, mas, infelizmente, não o faz e nunca o fez. É arbitrária e mal-educada,

além de agir ilegalmente. Novamente, o poder público age ilegalmente contra o

cidadão do nosso Estado. Portanto, apresentamos essa denúncia e acompanhamos a

ação cível do Ministério Público contra a BHTRANS.
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Volto a comentar esse assunto, porque não o esgotamos, em virtude das

intervenções positivas dos colegas que me apartearam. Fiz esse pronunciamento no

dia 23/7/2004, há mais de cinco anos, e só agora a ação cível está sendo julgada e a

BHTRANS está sendo condenada. Por isso, estou repetindo, “ipsis litteris”, meu

pronunciamento naquela época.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo assunto

trazido à tribuna, pois sempre temos comentado essa voracidade da BHTRANS em

relação às multas. Quando fui Vereador em Belo Horizonte, acompanhei o processo

de perto. Em 2005, a BHTRANS arrecadou R$50.000.000,00 em multas e tem

mantido essa cota, que oscila entre R$40.000.000,00 e R$50.000.000,00. Chegou ao

ponto de haver denúncias dos próprios agentes da BHTRANS dizendo que alguns

estavam indo para a rua com cotas a serem cumpridas e tinham privilégios. Isso veio

à tona, e, no momento certo, a BHTRANS foi arguída, e parece que essa situação

não existe mais. A meu ver, a BHTRANS sempre teve uma função mais arrecadatória

do que disciplinadora, e venho batendo nessa tecla há muito tempo.

Parabéns pela abordagem do tema. A população precisa buscar os meios que tem,

e esta Casa é um deles. Somo minha voz à de V. Exa. e creio que os demais

Deputados fazem coro conosco. Colocamo-nos à disposição da população.

O Deputado Doutor Viana - Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, agradeço-lhe conceder-nos a palavra neste

momento, fazendo a inversão com a fala do Deputado Doutor Viana, pois estávamos

na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira.

Cumprimento a todos os Deputados e Deputadas. O que me traz à tribuna é um

assunto extremamente importante, pois, muito em breve, os moradores de Belo

Horizonte, de Minas e de todo o Brasil poderão visitar todo o Circuito Cultural Praça

da Liberdade, uma das mais ousadas e inovadoras iniciativas culturais em curso no

País, que está sendo implantada pelo governo de Minas em parceria com a iniciativa

privada. Aliás, Sr. Presidente e Srs. Deputados, uma amostra do que será o circuito

poderá ser conhecida na exposição “Praça da Liberdade: Circuito Cultural - Arte e
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Conhecimento”, que está instalada na Alameda Travessia. A exposição apresenta à

população mineira todas as etapas de implantação do Circuito Cultural, que vai

transformar os prédios públicos do entorno do principal cartão postal de Belo

Horizonte no maior complexo de cultura do País aberto ao público.

O Circuito Cultural é formado pelo Palácio da Liberdade e por outros espaços

culturais instalados em 10 prédios históricos do entorno da praça. Atualmente, cinco

prédios do entorno da Praça da Liberdade estão em obras para serem adaptados às

suas novas funções culturais, com investimentos de R$100.000.000,00 por parte da

iniciativa privada.

Estão em obras o Espaço do Conhecimento, com patrocínio pela TIM e pela UFMG;

o Museu das Minas e do Metal, sob responsabilidade da EBX Investimentos; o

Memorial de Minas Gerais, sob responsabilidade da Vale; o Centro de Arte Popular,

que está a cargo da Cemig; e o Centro Cultural, a cargo do Banco do Brasil.

Ainda integram o Circuito o Arquivo Público Mineiro, o Museu Mineiro e a Biblioteca

Pública Estadual Luiz de Bessa, o edifício da antiga Secretaria de Obras e o conjunto

de prédios da Secretaria de Cultura. A exposição, que pode ser visitada das 9 às 17

horas, mesmo nos finais de semana, mostra como será cada um dos espaços do

Circuito. Para abrigar o evento, foi montado um moderno pavilhão na Praça. Logo na

entrada, a exposição conta a história da Praça da Liberdade, palco de grandes

momentos políticos e culturais de Minas Gerais. Na mesma sala, o visitante faz uma

viagem ao mundo para conhecer exemplos de intervenções em prédios tombados

que foram requalificados e cujos novos conteúdos convivem de forma harmoniosa

com a arquitetura histórica. Como, por exemplo, o Museu do Louvre, o Museu Reina

Sofia, a Tate Modern ou a Pinacoteca de São Paulo. Na segunda sala, os visitantes

entrarão no universo do Circuito Cultural. Um grande mapa da Praça mostrará a

localização de cada prédio, indicando também suas funções anteriores. Na sala

seguinte, fones de ouvido estarão disponíveis para que o visitante acompanhe as

imagens projetadas na parede e conheça o conteúdo de cada um dos espaços

culturais, como o moderno planetário e o observatório astronômico, instalados no

Espaço do Conhecimento, ou a Sala Chão de Estrelas, no Museu das Minas e do

Metal. Na mesma sala, imagens exibidas em pequenos monitores mostram o
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processo de restauração dos edifícios. As intervenções são supervisionadas pelo

Iepha-MG. O encerramento da exposição fica por conta dos depoimentos de 50

personalidades de todo o País, entre arquitetos e artistas, sobre a transformação da

Praça da Liberdade no maior complexo cultural do País.

Segundo informou o Governador Aécio Neves, que participou da abertura da

exposição, ocorrida no dia 3/8/2009, até o final do ano alguns espaços serão

concluídos e abertos à população. Mas alguns prédios que fazem parte do Circuito

Cultural já podem ser visitados. É o caso do Palácio da Liberdade, em que as visitas

ocorrem sempre no último domingo de cada mês, do Museu Mineiro, do Arquivo

Público e da Biblioteca Pública Luiz de Bessa. Até o final do próximo ano, conforme

previsão do Governador, todo o Circuito será entregue à população. Como bem disse

o Governador Aécio Neves, o governo está transformando a praça do poder na praça

do povo. Transformando, na verdade, prédios obsoletos de espaços de governo em

espaços arquitetônicos modernos, inspirados no que há de mais moderno pelo

mundo. A Praça da Liberdade, nas palavras do Governador, será o principal espaço

de convivência entre os mineiros, convivência amalgamada naquilo que temos de

mais relevante, que são a nossa tradição e os nossos valores culturais. Mais uma

vez, está de parabéns o Governador Aécio Neves por mais essa iniciativa

absolutamente inovadora. E parabéns também aos parceiros, como a Vale, a TIM, a

EBX, o Banco do Brasil, a Cemig e a UFMG, que souberam compreender a

importância desse projeto para Minas Gerais e não têm medido esforços para

viabilizá-lo. Fica aqui o convite a todos para visitar o Circuito Cultural Praça da

Liberdade, onde alguns espaços já estão à disposição para visitação e, muito em

breve, todos os espaços estarão entregues ao povo mineiro. Portanto, parabéns ao

Governador Aécio Neves por mais essa grande iniciativa em favor da cultura de

Minas Gerais, já que Minas é o grande berço cultural do nosso país. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência informa aos colegas e a

todos os que assistem a esta reunião que, no último dia 16 de agosto, aniversariou o

nosso companheiro de parlamento Deputado Chico Uejo, a quem desejamos muitas
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felicidades, luz e bênçãos. Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa,

que conduz os trabalhos nesta tarde, Deputadas e Deputados Estaduais e

telespectadores da TV Assembleia que se encontram nos quatro cantos da nossa

querida Minas Gerais, é com muito prazer e orgulho, movido por grande entusiasmo e

alegria, que me reporto aos colegas nesta tarde do dia 18/8/2009, data em que

comemoramos os 74 anos de instalação da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.

Quero fazer uma pausa na minha fala. Quase sempre os parlamentares fazem uso

da palavra para tratarem mais da parte política. Isso ocorre muitas vezes. Neste

momento, Sr. Presidente, faço uso da palavra para contar para o povo de Minas

Gerais um pouco da história do Parlamento mineiro. Foi na data de hoje, há 74 anos,

que víamos instalar a Assembleia Legislativa. A instalação do Poder Legislativo em

Minas Gerais ocorreu em 31/1/1835, com o Conselho-Geral da Província. Após a

Proclamação da República, foi instalado, em 1891, o Congresso Mineiro, com duas

Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado do Estado de Minas Gerais. O prédio

abrigou a Câmara dos Deputados no período da República Velha e, posteriormente,

foi sede da Assembleia Legislativa, até que um incêndio o destruiu em 1959.

Em 1930, o decreto que instituiu o Governo Provisório dos Estados Unidos do Brasil

dissolveu o Congresso Nacional, os Parlamentos estaduais, assim como as Câmaras

de Vereadores. A reorganização constitucional do País veio com a Constituição de

1934 e, em 18/8/1935 - no dia de hoje -, foi instalada a Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

Portanto, Sr. Presidente, Deputadas e Deputados e nosso público de Minas Gerais,

esta data tem um significado muito especial para a história da Assembleia Legislativa

e da nossa Minas Gerais. Não poderíamos omitir-nos de fato tão relevante.

Certamente o povo de Minas - alguns ou muitos - terá a oportunidade agora de

conhecer a história do Parlamento da nossa Minas Gerais.

O golpe de 10/11/37 e o período do Estado Novo provocaram a suspensão das

atividades da Assembleia de Minas Gerais e das demais Casas Legislativas por 10

longos anos. Convocadas novas eleições em 1946, a Assembleia mineira volta a se
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reunir em 1947, e dessa vez com caráter constituinte. A nova Constituição do Estado

é promulgada a 14 de julho no mesmo ano e, no dia 28 de julho, é instalada a terceira

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O prédio da Rua Tamoios, no

Centro de Belo Horizonte, foi a sede da Assembleia Legislativa de 1947 até 1954. Em

virtude do incêndio ocorrido no prédio da Praça Afonso Arinos, a Assembleia retornou

para a Rua Tamoios, em 1959. Posteriormente, esse prédio também foi sede da

Câmara Municipal de Belo Horizonte. De 1947 até hoje, a Assembleia mineira

funciona diariamente.

Sr. Presidente e prezado Deputado Ronaldo Magalhães, para nossa alegria e de

todo povo de Minas Gerais esse fato é marcante para a história de todo o Brasil.

Afinal, são 62 anos de história da nossa Assembleia, que funciona ininterruptamente,

de forma democrática e, é claro, de uma salvaguarda muito grande da população,

que vê nesta Casa a sua legítima defensora, ao contrário dos períodos de

concentração autoritária de poderes nas mãos do Executivo. Atualmente, os

Deputados empenham-se na discussão e na elaboração de leis, no debate de

assuntos de interesse direto da população e na abertura da Assembleia para a

sociedade mineira.

Do prédio da Rua Tamoios, a Assembleia foi transferida para sua sede atual, o

Palácio da Inconfidência, inaugurado em 1º/5/72. Em 1990, inaugurou-se o Edifício

Tiradentes, anexo da Assembleia com 23 andares, onde estão instalados setores

administrativos do Legislativo, além de gabinetes de parlamentares. Nesse prédio

temos o nosso endereço, no 21º andar.

É com nítida satisfação que ocupo esta tribuna nesta sessão ordinária da 16ª

legislatura da Assembleia mineira, pois tenho a oportunidade de comemorar com

meus pares esta importante data, que representa uma conquista de todos os

mineiros. Deputado Antônio Carlos Arantes, no ano que vem teremos oportunidade

de comemorar 175 anos da instalação do Poder Legislativo em nosso Estado, que

percorreu, é claro, o caminho do crescimento e da superação, sempre tendo como

meta fiel a representatividade do povo mineiro, a democratização da informação e a

valorização da participação popular. Hoje comemoramos os avanços de uma

instituição de sucesso, que se firma como uma das mais modernas do nosso imenso
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Brasil. Podemos destacar a instalação - antes mesmo do Congresso Nacional - de

uma emissora de televisão exclusiva, cujo propósito é fazer chegar à sociedade o

nosso desempenho e os nossos trabalhos desenvolvidos, seja aqui no Plenário e nas

comissões, seja nas audiências públicas, que são reuniões promovidas para ouvir a

sociedade dentro dos mais diversos assuntos. Temos muito mais a comemorar, muito

que nos orgulhar de sermos participantes dessa história, de juntos sermos

colaboradores na construção de um Parlamento forte e respeitado nacionalmente.

Sr. Presidente, neste momento faço o registro - não poderia ser diferente - ao nosso

digno Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, e aos demais membros da Mesa

do meu orgulho de fazer parte da história da Assembleia mineira. Vemos Casas

Legislativas superiores em um total declínio, sendo motivo de falta de transparência e

inobservância das regras claras que estão conceituadas na Carta Magna, que diz que

todo ato deve ter, primeiramente, a sua publicidade. Ao contrário, nossa Casa mostra

que nós, na Assembleia mineira, bem conduzidos pelo Presidente Deputado Alberto

Pinto Coelho e pelos demais membros da Mesa, estamos mostrando para o Brasil

que aqui se tem e se pratica a seriedade.

Não poderia deixar de homenagear os demais membros da Mesa: o Deputado

Doutor Viana, nosso 1º-Vice-Presidente; os Deputados José Henrique e Weliton

Prado, como também o Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário; Deputado Hely

Tarqüínio, 2º-Secretário; e Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário.

Neste momento, também parabenizo os demais servidores desta Casa, os que

estão nos gabinetes dos parlamentares, na condução das notas taquigráficas, na

imprensa da TV Assembleia, enfim, no suporte que esta Casa tem. É justamente por

ter essa equipe que a Casa caminha em passos sempre firmes no propósito de

resguardar a lei em todos os seus ditames.

Ao finalizar a minha fala do dia 18 de agosto, dos 74 anos da instalação da nossa

Assembleia, gostaria, Sr. Presidente, de dizer ao povo de Minas Gerais,

especialmente à região Sul mineira, que tenho percorrido, nos momentos em que

estamos longe dos trabalhos internos da Casa - tem sido assim, constantemente, às

quintas-feiras à noite e, muitas vezes, às sextas, aos sábados, aos domingos e às

segundas-feiras -, que sinto grande alegria ao encontrá-lo e ver que aprova as ações
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do governo Aécio Neves. Muitas vezes perguntam se o PMN faz parte da base de

governo do Governador Aécio Neves. Quero, de viva voz, representando também o

nosso Presidente estadual, Deputado Walter Tosta, dizer que nós, do PMN, apoiamos

o governo Aécio Neves. Sabemos que esse Governador ontem, segundo matéria dos

principais jornais de Minas, foi procurado por parlamentares do Rio Grande do Sul,

que lhe pediram apoio político partidário para resolver questões internas do seu

Estado. Isso nos enche de orgulho. Como disse, ao caminhar pela nossa região Sul,

Sr. Presidente, podemos notar a satisfação do povo com o Governador Aécio Neves.

Ao falar do nosso Governador, não poderíamos, em momento algum, esquecer-nos

de que, atrás desse governo, há um nome forte, do Prof. Antônio Augusto Anastasia.

Quando ele foi escolhido para compor a chapa do governo de Minas, tenho certeza

de que muitos de nós, políticos, pensamos que o nome viria do partido “a” ou “b”,

porque o partido “a” teria mais base nesta Casa ou o partido “b” teria mais Prefeituras

em Minas Gerais. Mas não! O nome Anastasia veio por necessidade, em virtude do

momento que Minas está vivendo, pelos avanços, pelo Choque de Gestão, porque o

Governador - como, de fato, tem feito na prática - precisava de uma pessoa séria,

transparente, que não carregasse consigo tão somente a sua sigla partidária. Mais do

que um partido, ele carrega a sabedoria adquirida ao longo dos anos de estudo, a

qual pratica tão bem na condução do Choque de Gestão de Minas Gerais.

Coordenador do programa de governo de sua candidatura, coordenador da equipe de

transição em 2005, o Prof. Anastasia acumulou o cargo de Secretário de Defesa

Social e lançou uma política de metas para a ação social. Nas eleições de 2006, foi

convidado pelo Governador para compor a chapa como candidato a vice-Governador

do Estado. Com a vitória no pleito, por determinação do Governador Aécio Neves,

Anastasia assumiu a coordenação do Programa Estado para Resultados, conhecido

como a segunda geração do Choque de Gestão. O Governador Aécio Neves, como

num passe de mágica, demonstrou claramente a observância do futuro quando da

indicação do Prof. Anastasia. Não previa, como nenhum de nós, que o mundo

passaria por uma crise sem precedentes e que os Estados Unidos, maior nação do

mundo, seriam um dos que mais sofreria. Nós, em Minas Gerais, meu caro

Presidente, temos o orgulho de ter um Vice-Governador atuante, sério e firme, que
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tem ajudado, e muito, o Governador Aécio Neves.

Estive recentemente na cidade de Gonçalves, cravada na serra que divide Minas de

São Paulo. Lá o nosso Vice-Governador foi homenageado com o título de cidadão

gonçalvense. Estive presente e vi, nos olhos de cada cidadão, de cada político ali

presente, o valor que o nosso Vice-Governador tem e que fez por merecer. Ele

também esteve na minha microrregião, Boa Esperança, ao lado de Campo Belo, onde

todos sabem do seu valor no governo de Aécio Neves. São essas as minhas

homenagens ao Vice-Governador.

Sr. Presidente, estou terminando. Solicito-lhe apenas mais 1 minuto. Como membro

da Comissão do Trabalho, gostaria de dizer que, na semana passada, ocorreu um

debate muito importante nesta Casa. Estivemos com o Senador Paulo Paim, do PT

do Rio Grande do Sul, para discutir sobre o fator previdenciário, juntamente a outros

membros desta Casa. Em nome do PMN - somos dois Deputados nesta Casa -,

manifestamos nosso apoio ao fim do fator previdenciário. Na terceira etapa da nossa

vida - nascemos, atingimos a idade produtiva e nos aposentamos -, queremos

tranquilidade para viver ao lado dos nossos familiares e netos, tomar nossos

remédios e, quem sabe, sonhar com uma viagem. E vemos que os aposentados mal

podem comprar seus remédios. Somos a favor do fim do fator previdenciário, que, na

verdade, reduz a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,

amigos que nos acompanham pelas galerias e pela TV Assembleia em todas as

regiões do Estado, gostaria de convidar a todos para um grande acontecimento na

segunda-feira próxima, dia 24, às 20 horas, ocasião em que faremos uma

homenagem à Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente

Químico do Estado de Minas Gerais.

Antes de tratar desse assunto, Sr. Presidente, agradeço aos nobres pares toda a

atenção que nos deram para aprovar mais um importante projeto de lei de nossa

autoria, o Projeto de Lei nº 972/2007, que dispõe sobre o procedimento de
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identificação de recém-nascidos e mães nos hospitais e nas maternidades do Estado.

Apresentamos esse projeto em 2007 e acompanhamos sua tramitação com carinho,

por julgarmos ser de grande importância. Percebemos toda a boa-vontade e a

confirmação da importância dessa proposta pelos nobres pares, nossos colegas

Deputados, para que, enfim, fosse aprovada em 2º turno. Agora aguardamos a

sanção do nosso Governador Aécio Neves.

Sr. Presidente, na próxima segunda-feira, realizaremos uma reunião especial nesta

Casa, às 20 horas, evento que esperávamos com muita ansiedade, tendo em vista

que acompanhamos, há vários anos, as comunidades terapêuticas, as fazendas de

recuperação dos dependentes químicos espalhadas pelo Estado, onde há quase

trezentas unidades; em todo o território nacional, há quase mil. Estive fora do Brasil

acompanhando outras comunidades que acolhem voluntariamente jovens

dependentes de álcool e outras drogas. Enfim, com a boa vontade do nosso

Presidente Alberto Pinto Coelho e de toda a Mesa da Assembleia, conseguimos

agendar essa data para homenagear a Rede Complementar de Suporte Social na

Atenção ao Dependente Químico. O que vem a ser essa rede? Apesar de termos

quase 300 comunidades terapêuticas que ajudam o governo do Estado nas políticas

públicas de recuperação dos dependentes químicos, por meio de um decreto de 2006

abriu-se edital para cadastramento e habilitação das entidades. Foram credenciadas

29 entidades e, a partir daí, por meio de convênio com o Estado, dão suporte para

tratamento dos dependentes químicos. Quantas e quantas vezes estivemos com

essas entidades e com as famílias daqueles que estão precisando de recuperação!

Hoje, se por um lado sabemos que a situação dramática do vício das drogas é um

mal que assola o Estado, o Brasil e outros países, por outro lado temos hoje, em

Minas Gerais, uma política pública sobre drogas que se destaca em todo o País.

Como parlamentares, precisamos incentivar ainda mais o apoio do governo às

comunidades terapêuticas, já que no Estado não há uma entidade oficial do governo

que receba essas pessoas para tratamento. Então, na segunda-feira, teremos essa

homenagem, e essas 29 entidades que compõem a rede estarão representando as

demais que ainda não são credenciadas, mas realizam um excelente trabalho na

recuperação dos nossos dependentes químicos. Concedo aparte, com muito prazer,
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ao nobre Deputado Célio Moreira, que dispensa justificativas para o considerarmos

uma das referências na política sobre drogas no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado Eros Biondini.

Parabenizo V. Exa. por ter solicitado, em requerimento, essa homenagem. Quero

ressaltar a importância do trabalho de recuperação dos dependentes químicos, visto

tratar-se de um projeto em defesa da vida. Vemos pais e mães suplicando,

desesperados, pedindo, pelo amor de Deus, a recuperação dos filhos, e essas

comunidades terapêuticas têm feito um trabalho de resgate da cidadania de homens

e mulheres. A Subsecretaria Antidrogas, que tem à frente nosso amigo Clóves

Benevides, também tem feito um excelente trabalho. Essa homenagem, da qual

participarei, é mais do que justa. Junto a V. Exa. trabalho na recuperação dos

dependentes químicos em várias comunidades terapêuticas. Estaremos aqui

representando todos aqueles que defendem essa causa não só em Minas Gerais,

mas também em outros Estados. Temos procurado levar a outros países a referência

de Minas Gerais e do Brasil na recuperação dos dependentes químicos. Essa

homenagem é justa. Essas comunidades tem pessoas à disposição; muitas delas são

voluntárias, nada recebem pelo serviço prestado, e sabemos que esse trabalho

deveria ser realizado pelos governos municipal, estadual e federal. O Governador

Aécio Neves e o Vice-Governador Anastasia têm dado total apoio às comunidades

terapêuticas, ajudando na recuperação desses nossos irmãos. Portanto, parabenizo,

mais uma vez, V. Exa. pela homenagem que se fará no dia 24. Convidamos todas as

comunidades, todas as famílias que defendem essa causa para estarmos juntos aqui,

na segunda-feira, às 20 horas, afim de prestarmos essa homenagem. Muito obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Célio Moreira. Ficamos felizes, Sr.

Presidente, porque hoje não só recebemos pedidos de socorro, de ajuda das famílias

para recuperarem seus entes queridos, como já começamos a receber cartas de

agradecimento, cartas de jovens que estão em processo de recuperação.

O que acontece em muitas comunidades terapêuticas, em fazendas de

recuperação? No processo de tratamento, aqueles que estão internados nessas

comunidades escrevem, durante o dia - e isso faz parte do tratamento -, cartas às

família reconhecendo o amor dos pais, a ajuda da comunidade. São cartas que o
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outro lado, o lado bom das pessoas, e a esperança que volta a brilhar nos olhos

delas. Eu mesmo tenho tido a grande felicidade de, após encontrar pessoas que

realmente estavam no fundo do poço, como falamos, receber cartas delas, agora

pessoas restauradas.

Nós, que muitas vezes recebemos pessoas no nosso gabinete, que atuamos junto

aos movimentos e segmentos sociais, frequentemente somos questionados quanto à

conduta dos políticos em nosso país. Portanto, é muito importante que cada vez mais

estejamos participando desses movimentos e, mais do que isso, estejamos

valorizando aqueles que estão fazendo um bom trabalho. Se existe uma forma de

mudar o nosso Brasil, é por meio da ocupação dos espaços que nele há, para

valorizar aquilo que tem sido bom no País. No Estado de Minas Gerais, graças a

Deus, quantas políticas públicas hoje têm resgatado a dignidade! Nós que temos

possibilidade de viajar - como eu, na semana passada - 2.600km de carro, percorrer

os Vales do Jequitinhonha, do Mucuri, a Zona da Mata, percebemos que, não

obstante tanto sofrimento por que passa o nosso povo, as políticas públicas têm

trazido esperança e desenvolvimento para o nosso Estado.

Gostaria, Deputado Célio Moreira, de pedir aos nobres colegas um empenho

redobrado. Sabemos que a Norma 101/2001 da Anvisa realmente pede que as

comunidades terapêuticas se adequem para receber os dependentes químicos e dar

a eles tratamento digno e apropriado. Então, hoje, qual é a grande luta das

comunidades terapêuticas que são vocacionadas a esse trabalho? Conseguir recurso

e apoio tanto do poder público quanto da iniciativa privada e também doações da

sociedade civil como um todo, para as construções e a aquisição de equipamentos e

mão de obra qualificada, que permitam a essas comunidades estar adequadas à

Norma 101 da Anvisa. Isso para que não haja nenhum tipo de dificuldade nas

comunidades terapêuticas após receberem e alojarem lá, para tratamento, centenas

de pessoas. Assim, não terão de mandá-las de volta para casa por não atenderem a

Norma 101 da Anvisa, de 2001.

Portanto, nós, com as nossas emendas parlamentares, na votação do Orçamento,

precisamos auxiliar o governo, precisamos ajudá-lo a ampliar esse apoio não só à

rede complementar de suporte na atenção aos dependentes químicos, mas também
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às demais comunidades terapêuticas, como a Fazenda da Esperança, cujos trabalhos

acompanho de perto, a terem total condição de, com a maior seriedade possível, dar

aos internos - mulheres, homens, pais, jovens -, àqueles que querem sair do vício do

álcool e das drogas a possibilidade de conseguir isso o quanto antes.

Apesar de serem 29 as comunidades terapêuticas que fazem parte da rede de

suporte, gostaria, de maneira especial, de hoje nomear algumas que nos últimos dias

nos ajudaram recebendo jovens que indicamos, do Vale do Jequitinhonha, do Norte

de Minas, da Zona da Mata e da Grande Belo Horizonte. Trata-se de jovens que

estão dispostos a sair das drogas e foram acolhidos nessas comunidades.

Portanto, quero mandar um abraço à Comunidade Terapêutica Shalom, de Patos

de Minas, à Fazendinha do Senhor Jesus, ao Centro de Reabilitação de Dependentes

Químicos Ebénezer, ao Centro Feminino de Paracatu, onde estive há poucos dias.

Também estive na Apac de Paracatu e parabenizo-os pelo trabalho maravilhoso que

têm realizado. Parabenizo a Fazenda Renascer em Cristo, fazenda masculina, em

Monte Carmelo; a Comunidade Terapêutica Fazenda do Senhor Jesus; o Grupo Luz

e Vida, de Paracatu; a Fazenda Esperança, de Três Marias; a Fazenda Amar a Vida,

de Patrocínio; a Fazenda Vida e Renascer, de Conceição do Pará, da minha querida

amiga D. Vera, guerreira na luta contra as drogas; a Terra da Sobriedade, em Belo

Horizonte, do Ronaldo; o Credeq, do Pastor Wellington, masculino e feminino, em

Sabará - um abraço a ele também; a Comunidade Terapêutica Renascer, de

Cataguases, que também faz um trabalho maravilhoso; a Ampare, de Divinópolis,

reconhecendo o trabalho e o zelo com que recebem e ajudam a recuperar aquela

quantidade de jovens; a Fazenda da Esperança, feminina, em Poté, próximo a Teófilo

Otôni, onde estarei na próxima sexta-feira com meu querido Sr. Válter; o Centro de

Recuperação Reviver, em Jaboticatubas, do Sr. Davi e do Marcão, com quem temos

um contato muito íntimo também; e a Fazenda Resgate, de Curvelo. Essas entidades

abriram, nos últimos dias, vagas para receber jovens que estão presas ao vício do

álcool e das drogas, que pedem socorro e desejam, portanto, sair dessa situação.

Fica aqui nosso convite, para as 20 horas do dia 24. Queremos encher este

Plenário, porque queremos valorizar as coisas boas que estão acontecendo e colocar

nelas foco de luz. Precisamos tirar o foco de luz, algumas vezes, de situações de
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desesperança e colocá-lo em situação de esperança para nossas famílias.

Quero também agradecer ao Governador Aécio Neves, ao Prof. Antonio Anastasia,

ao Cloves Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas, e a todos aqueles que

têm dado as mãos para discutir este tema aqui na Casa e, mais do que isso, para

propor soluções e auxílio às pessoas que precisam de ajuda, por meio de ações e

projetos de lei.

Aguardo a maioria daqueles que aqui estão, as famílias e as entidades, na próxima

segunda-feira, dia 24, quando homenagearemos a Rede Complementar de Suporte

Social de Atenção ao Dependente Químico. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Deputado Ivair Nogueira, grande

Deputado, Deputado Fábio Avelar, Deputado João Leite, dois assuntos me trazem a

esta tribuna nesta tarde. O primeiro deles é o fato de, na última sexta-feira e no último

sábado, a região do Centro-Nordeste mineiro ter tido a oportunidade e o prazer de

receber nosso Vice-Governador, Antonio Augusto Anastasia, para uma visita a

diversos dos seus Municípios. Ele esteve em Guanhães, depois seguiu para um

almoço em São João Evangelista. Em seguida, fomos a Peçanha e a Virginópolis. No

sábado, ele esteve conosco em Sabinópolis, na inauguração de mais uma estrada do

Proacesso, que ligou o asfalto à cidade de Rio Vermelho.

Foram inúmeras as visitas, que deixaram a população do Centro-Nordeste muito

satisfeita. Primeiro porque há muito nossa região não recebia a visita de um

Governador ou de um Vice-Governador de Estado. A última vez que isso aconteceu

foi no início da década de 90, ainda com o Governador Eduardo Azeredo.

Segundo, porque, neste final de semana, pudemos apresentar ao Vice-Governador

aquela região, que vive uma situação muito peculiar. Geograficamente ela está muito

próxima do Jequitinhonha, do Norte de Minas e do Mucuri, mas, por questões de

estudos macroeconômicos definidos, principalmente pela Fundação João Pinheiro,

essa região não recebe o mesmo carinho e a mesma atenção que as outras, apesar

de ter os seus índices sociais, quase que em sua grande maioria - pasmem, os

Deputados e as Deputadas -, piores que os dessas regiões do Norte do Estado.

Pudemos levar o Vice-Governador à nossa região, quando mostramos nossas
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aflições e nossos problemas. Apresentamos a S. Exa. aquela população trabalhadora

e determinada, que quer mudar a nossa região. Não nos vangloriamos de termos

uma realidade pobre. Pelo contrário, queremos mudar essa realidade. E acho que o

primeiro passo foi dado neste final de semana.

Quando o Vice-Governador esteve em Guanhães e em São João, ele pôde

conhecer uma Minas que por anos esteve esquecida. Estiveram lá conosco mais de

15 Prefeitos, ao longo dessa caminhada, nesses dois dias de visita, e todos tinham

um único discurso, prestigiar e valorizar a nossa região.

O Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião da Bacia do Suaçuí -

Ambas -, Prefeito Hércules, de São João Evangelista, apresentou ao Vice-

Governador uma carta com reivindicações da nossa região. A primeira delas é que se

faça com que os Municípios da bacia do Suaçuí integrem a região do Idene, que

recebe um carinho todo especial da Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas. Essa é uma reivindicação

muito importante para nós, porque, se atendida, fará com que a atenção e o carinho

que recebem as demais regiões também sejam dados à nossa.

Um outro pedido foi o de levarmos à região da bacia do Suaçuí, em especial à

cidade de Guanhães, uma regional da saúde do Estado, ou seja, que seja criada uma

Superintendência Regional de Saúde em Guanhães, porque a regional de saúde que

hoje atende à nossa região é a mesma da cidade de Governador Valadares, que é a

maior de todas no Estado, atendendo a inúmeros Municípios. Por conta disso, atende

mal, deixando de cumprir aquilo que é a sua finalidade, de prestar serviço,

consultoria, ajudar na elaboração de políticas públicas para a saúde dos nossos

Municípios. Portanto, sugerimos ao Vice-Governador - e quem fez essa reivindicação

foi o Presidente da Ambas - que seja criada essa regional de saúde na cidade de

Guanhães, assim como foi feito com a educação, que hoje funciona muito bem nesse

Município.

Mais que isso, solicitamos ao Vice-Governador um estudo atencioso para que a

Copanor, a tão famosa “copasinha”, cuja criação foi por nós discutida e aprovada há

cerca de um ano, um ano e meio, possa atender aos Municípios da nossa região. A

Copanor viria para ser a grande solução, a fim de melhorarmos a qualidade de vida
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da população e aplicarmos um grande contingente de investimento na nossa região,

em especial na área de saneamento básico, que está diretamente ligada à qualidade

de vida do cidadão.

Sr. Presidente, essas foram as principais reivindicações feitas ao Vice-Governador

durante a sua visita.

De público, gostaria de agradecer ao Vice-Governador a disponibilidade e a

disposição que teve em visitar mais de 8 Municípios, quase 10 Municípios, em

apenas dois dias de viagem, na última sexta e no último sábado do final de semana

que passou. A ele o meu agradecimento e o reconhecimento da nossa região, porque

hoje, além de Minas ter um Governador e um Vice-Governador doutores em políticas

públicas, mestres em administração pública, que estão servindo de referência para

todo o Brasil, também possui um Governador e um Vice-Governador que têm

disposição, determinação e garra para percorrer todos os quatro cantos do Estado,

sem distinção relativa ao tamanho do Município ou do número de eleitores. A eles o

meu muito obrigado pelo carinho e pela atenção dispensada à região do Centro-

Nordeste mineiro, em especial a região da Bacia do Suaçuí.

O segundo assunto, Sr. Presidente, que me traz a esta tribuna nesta tarde diz

respeito a uma sugestão, a algo que estudarei nos próximos dias, ainda mais porque

me propus, como uma das minhas missões para os últimos anos do meu mandato na

Assembleia Legislativa, a tentar apresentar ao Prefeito de Belo Horizonte, ao Sr.

Márcio Lacerda, sugestões para amenizar o problema do trânsito, da mobilidade

urbana da nossa Capital, da Capital de todos os mineiros, de Belo Horizonte.

Pude perceber que são inúmeras as cidades do mundo que hoje prestigiam os

veículos que transitam pelas vias urbanas com mais de três passageiros. A sugestão

que faço à BHTRANS, como companhia de engenharia de tráfego, é que comece a

pensar na possibilidade de criar nas principais vias de Belo Horizonte - assim como já

foram criadas e estão sendo expandidas as faixas exclusivas para transporte coletivo

realizado por ônibus na nossa Capital - a faixa exclusiva para veículos que

transportem mais de três passageiros. A sugestão que gostaria de dar à Prefeitura é

que incentive o motorista belo-horizontino a andar com mais de três passageiros no

veículo, consequentemente diminuindo o número de veículos que transitam
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diariamente na nossa cidade.

Não concordo com a adoção do rodízio de veículos. É bom que fique claro que a

Prefeitura, pelo menos por enquanto, não pensa em colocar esse sistema em

funcionamento em Belo Horizonte. Existe um meio termo; existe a possibilidade de

incentivar o motorista belo-horizontino a andar com o seu vizinho, com a sua esposa

e com os seus amigos no mesmo carro, se forem fazer um trajeto parecido. Quais

poderiam ser as formas de incentivo por parte da Prefeitura de Belo Horizonte? Uma

delas seria a construção de faixas exclusivas trata-se, na verdade, da destinação de

faixas exclusivas pelo menos nos principais corredores da cidade a esses veículos

com mais de três passageiros.

Deputados Elmiro Nascimento e Doutor Viana, o Sr. Prefeito de Belo Horizonte

também poderia, institucionalmente, procurar o governo do Estado e solicitar estudo

da Secretaria de Fazenda para, juntos, numa força-tarefa entre a Prefeitura e o

governo do Estado, começarem a pensar num desconto no IPVA, que é um imposto

estadual, mas que tem reflexos nos Municípios, para os veículos que

comprovadamente, durante o ano, transitarem com mais de três passageiros. Essa é

uma sugestão que dou ao Sr. Prefeito de Belo Horizonte e à BHTRANS. São

soluções criativas e até audaciosas para muitos, mas só sugestões como essas é que

irão amenizar o sofrimento de quem transita de carro por Belo Horizonte, que tem

ruas estreitas, acanhadas e que não irá comportar, nos próximos cinco anos, o

número de carros que já estão nas ruas e os que estão sendo comprados.

Tenho ficado rouco de falar aqui que Belo Horizonte só perde para a cidade de São

Paulo em número de veículos comercializados anualmente. Deixo essa sugestão à

Prefeitura de Belo Horizonte: que ela passe a elaborar um estudo visando incentivar,

por meio da criação de faixas exclusivas, os condutores de veículos a transitarem

com mais de três passageiros em seu interior. Era esse o recado ao Sr. Prefeito de

Belo Horizonte, à BHTRANS, para que se elabore um estudo a respeito desse

assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Esgotada a hora destinada a

esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do

Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a

apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o

Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.385 a 4.387/2009,

da Comissão de Segurança Pública, e 4.388 e 4.389/2009, da Comissão de Turismo.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Segurança Pública - aprovação, na 19ª Reunião

Ordinária, em 18/8/2009, do Projeto de Lei nº 3.519/2009, com a Emenda nº 1, do

Deputado Ronaldo Magalhães, e dos Requerimentos nºs 4.348/2009, do Deputado

Duarte Bechir, e 4.353/2009, do Deputado Elmiro Nascimento (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Tiago Ulisses e da Deputada Gláucia

Brandão e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o

Centro Mineiro de Artesanato pelos 40 anos de sua fundação. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Participação Popular solicitando

seja encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - pedido de

informações sobre a proibição do consumo de alguns refrigerantes, por conterem

substâncias cancerígenas. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Turismo solicitando seja encaminhado à Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte pedido de informações sobre as exigências de licitação
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aos feirantes do Município. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando seja encaminhado à

Ferrovia Centro Atlântica pedido de informações sobre os procedimentos adotados

para garantir a guarda dos trilhos do ramal do Distrito Industrial II de Uberaba junto à

Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais - Casemg. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Justiça solicitando seja encaminhado ao Conselho

Nacional de Justiça pedido de informações sobre o Projeto de Lei nº 3.501/2009, que

altera o quadro de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça e aguarda parecer

nessa Comissão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, o que me traz à tribuna nesta tarde é um tema a que me tenho

dedicado há alguns anos e que está extremamente sintonizado com as grandes

questões atuais da humanidade. Trata-se do conceito de desenvolvimento

sustentável, na verdade um conceito em construção, porque disputado por vários

segmentos, com interpretações distintas de parte dos próprios partidos, dos

movimentos sociais ou mesmo do empresariado.

Nós, que acreditamos no desenvolvimento sustentável, também temos a nossa

versão para ele. Na ampla literatura sobre o assunto, alguns teóricos afirmam que

desenvolvimento sustentável é um pleonasmo; ou seja, o desenvolvimento só pode

ser sustentável, ou não é desenvolvimento. Outros afirmam que o século XXI ou será

o século do desenvolvimento sustentável, efetivamente, ou será um século que não

será concluído pela humanidade. Advogam a tese de que os recursos não são

infinitos, portanto é preciso haver uma adequação desses recursos finitos,
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principalmente diante da voracidade do modelo de desenvolvimento em que vivemos,

em que se consomem as matérias-primas finitas acima do que seria razoável, lidando

com elas como se fossem infinitas e consumindo energia de forma frenética, acima

do que o sistema de regeneração do planeta suporta.

Ao defender o desenvolvimento sustentável, também acreditamos nessa versão,

que defende a necessidade de uma mudança de modelo de civilização, uma

mudança nesse modelo em que se consome a energia de forma frenética e os

recursos como se fossem infinitos, um modelo sustentado no lucro e no consumo

muitas vezes artificial - ou seja, um modelo pautado por necessidades artificiais

criadas para fomentar o consumo. Portanto, o modelo de desenvolvimento

sustentável em que acreditamos e que defendemos é exatamente o que se pauta na

mudança de padrão de produção e consumo e na mudança de modelo de civilização.

Nossa interpretação se associa com algumas outras versões desse conceito, como o

Conceito de Gaia, relativamente novo, ainda circunscrito a alguns círculos

acadêmicos e movimentos sociais que protagonizam a luta de contraposição ao

modelo neoliberal hegemônico. Pelo Conceito de Gaia, entende-se o planeta Terra

como um superorganismo vivo, que se autorregula e autocontrola, criando as

condições ótimas para garantir a sobrevivência das espécies assentada na maior

biodiversidade possível. Trata-se de um conceito que entende que, quanto maiores

as espécies que vivem nessa grande teia da vida no planeta, maior a

sustentabilidade, a condição de cada espécie sobreviver individualmente. Essa é a

nossa visão do desenvolvimento sustentável.

Disse tudo isso para justificar a bandeira do desenvolvimento sustentável local que

estamos levantando, com vários atores, na minha cidade de Paracatu. Também

estamos atuando, desde 2000, em um programa de desenvolvimento sustentável

regional na Bacia do Rio Urucuia, que congrega esforços de muitas instituições,

vários Ministérios e organizações do Estado e da Federação e várias instituições

criadas para tentar responder a essa necessidade de um novo território e de uma

ação territorial que transcenda as fronteiras dos Municípios. Esse programa trabalha

no desenvolvimento territorial da Bacia do Rio Urucuia e conta com a participação da

Agência de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale do Urucuia, do Sebrae,
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da Fundação Banco do Brasil, da Embrapa, do MDS, dos Ministérios da Integração,

do Desenvolvimento Social, da Educação e da Cultura, do IEF, da Emater e de várias

outras organizações. Junto às Prefeituras, por meio do Consórcio Intermunicipal do

Vale do Urucuia, estão fazendo esse esforço de dinamização da economia e

diversificação das atividades e cadeias produtivas, agregação de valor a esses

produtos e busca de escala para facilitar sua comercialização, sendo quase todos

oriundos da agricultura familiar no Vale do Urucuia.

Em 2000, tentamos fazer um trabalho similar na Bacia do Rio Paracatu, que

infelizmente não avançou por dificuldades de congregar, nos diversos Municípios,

forças políticas que dessem sustentação a essa iniciativa, que só vingará à medida

que os três setores atuarem de forma conjunta, seja o terceiro setor, da sociedade

civil organizada, assim como o setor produtivo, empresas que atuam no comércio,

indústria e agronegócio, nas suas diversas escalas - pequena, média e grande

produção -, seja o setor público.

Portanto, a tarefa de promover o desenvolvimento sustentável será sempre muito

delicada, uma tecedura, uma construção permanente, que exigirá uma postura

democrática, de diálogo e de privilegiar o coletivo em detrimento dos interesses

individuais. Promover o desenvolvimento sustentável é construir um processo de

interação, de diálogo que pressupõe a democracia, a legitimidade e a representação

democrática, que abre espaço para a representação e a ação diretas, ou não faria

sentido. Pressupõe que os três setores estejam articulados e integrados e que haja

busca de consenso e articulações mínimas, pactos sociais que agreguem e

congreguem as forças dos três setores - sociedade civil, setor empresarial, setor

produtivo - e o setor público.

Uma das dificuldades permanentes para se promover o desenvolvimento

sustentável é exatamente a de se criar essa condição de diálogo e de espaço em que

todos os interesses da sociedade estejam legitimamente representados e possam

construir os pactos, os consensos necessários.

Em Paracatu não poderia ser diferente. Ao longo dos anos, já houve muitas

tentativas de se desencadear um processo de desenvolvimento sustentável.

Infelizmente, até aqui não obtivemos sucesso. Acreditamos, Sr. Presidente e
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Deputado Padre João, que estamos agora diante de um momento novo na cidade,

com vários agentes abertos e dispostos à cooperação. Não é consideração particular:

a literatura especializada preconiza a existência de um clima de confiança entre os

diversos agentes para que se estabeleça um processo de desenvolvimento

sustentável. Isso porque é fundamental que haja plena abertura que propicie a

participação dos diversos agentes. Para que isso aconteça, é fundamental também

que haja confiança, que as pessoas e as lideranças que se disponham a conversar e

construir um processo de desenvolvimento sustentável confiem umas nas outras e

estejam abertas ao diálogo, para buscar os pactos, os acordos mínimos, em que as

forças dos agentes possam atuar numa só direção, confluindo para aquilo que é

fundamental para se promover a melhora das condições de vida da sociedade,

diversificar as atividades produtivas e favorecer e ampliar as oportunidades para

todos.

Para quem não conhece, a nossa querida Paracatu é uma cidade antiga, ainda do

Ciclo do Ouro. Como já disse aqui algumas vezes, a história de Paracatu lembra uma

frase do Guimarães Rosa, que, no “Grande Sertão: Veredas”, fala que pica-pau voa

duvidando do ar, em virtude do movimento oscilatório dessa ave. O sobe e desce do

voo do pica-pau sugere o movimento de ondas.

A história de Paracatu teve uma onda favorável no Ciclo do Ouro, na época do

Brasil Colônia, quando uma pujança econômica e cultural marcou o nascimento, o

fortalecimento e o crescimento do Município. Logo após o final da exploração das

jazidas de ouro, houve uma longa época - décadas e séculos - de decadência

econômica e cultural. Hoje a nossa argumentação é exatamente esta: pelo fato de a

cidade já ter vivido um momento como esse, de exuberância econômica e cultural e,

depois, ter assistido à decadência, não temos o direito, pelo menos em Paracatu, de

deixar que essa história se repita.

Falamos isso porque estamos vivendo novamente, Sr. Presidente, um momento de

exuberância econômica e cultural em Paracatu. E temos afirmado que esse processo,

infelizmente, tem um grau de artificialidade muito grande, porque 30% da

movimentação econômica da nossa querida Paracatu vem de um novo ciclo do ouro,

de um novo momento em que o ouro voltou a ser explorado, agora não mais como
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antigamente, através da faiscação e do garimpo, com a utilização de mão de obra

escrava, mas com a tecnologia de ponta das grandes empresas mineradoras de

capital internacional que estão, nas últimas três décadas, explorando principalmente o

ouro e também o zinco, no caso do Grupo Votorantim.

Quem já viveu um momento como esse e assistiu à decadência não pode errar

novamente nem permitir que, ao final da exploração do minério, do ouro e do zinco, a

nossa Paracatu entre em decadência econômica, com o risco, certamente, de entrar

também em decadência cultural.

Portanto, Sr. Presidente, para concluir, gostaríamos de dizer que é muito importante

e único este momento em que as lideranças percebem a oportunidade de

organizarem-se para promover o desenvolvimento sustentável local e construir um

plano de desenvolvimento que seja entendido e percebido pelo conjunto da

sociedade como o plano da comunidade, da cidade e de toda a população. Após

desencadear o primeiro seminário e fórum de desenvolvimento sustentável de

Paracatu - aliás, não é o primeiro, pois já houve outras tentativas -, esperamos criar

as condições efetivas para que esse trabalho não seja mais interrompido e também

para que seja adotado como o plano efetivo da atual administração, dos Vereadores e

de todas as lideranças representativas, nos diversos espaços de representação e

liderança da comunidade, a fim de garantirmos que, ao final da exploração do

minério, Paracatu não volte a sofrer as intempéries e os revezes que sofreu no

passado, quando da extinção das jazidas de ouro no Brasil colonial.

Acreditando nisso, Sr. Presidente, manifestamos a nossa disposição em colaborar

principalmente junto ao terceiro setor e à sociedade civil organizada, para mobilizar,

sensibilizar e garantir participação qualificada em todo esse processo e, também,

para que o plano de desenvolvimento sustentável de Paracatu que surgirá desse

esforço seja efetivamente o espelho que reflita o sentimento e o desejo da nossa

comunidade. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa

ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, companheiro Deputado Almir Paraca e
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telespectadores, minhas saudações. Na verdade, considero dois assuntos de grande

relevância, os quais são lutas antigas, Deputado Almir Paraca. Confesso que, como

integrante do PT, tinha vergonha de tratar desse assunto, sobre o qual vimos

brigando, com muita insistência, durante longo tempo. Refiro-me à chacina de

Felisburgo ocorrida em 20/11/2004. Até que enfim enxergamos um horizonte. Várias

vezes falamos sobre esse assunto em audiências, seja com o Ministro Luiz Dulci, seja

com a Ministra Dilma Rousseff. Parece-me que, na penúltima vez em que ela veio a

Belo Horizonte, apresentamos-lhe este desafio para nós e para o governo, e também

passamos ao próprio Presidente Lula e ao Ministro Patrus Ananias um anseio do

movimento social dos sem-terra de garantir a justiça no Acampamento Terra

Prometida, no qual os sem-terra estavam desde 2001 ou 2002.

Precisamente no dia 20/11/2004, 18 pistoleiros entraram no acampamento,

assassinaram cinco trabalhadores, destruíram todo o acampamento e a escola. Até

então a desapropriação não tinha acontecido.

Ontem o Presidente Lula determinou aos órgãos e ao próprio Ministério que

tomassem providências, solicitando que se fizesse o mais rápido possível a

desapropriação. A propriedade é um direito desde que se cumpra a função social.

Toda e qualquer propriedade tem de cumprir a sua função social. Quando não é

cumprida, é dever do Estado fazer valer. Nesse sentido tenho esperança de que, num

momento próximo, faremos justiça: garantia de terra para quem, de fato, trabalhará a

terra. Adriano Chafic se diz proprietário da área, mas, na verdade, as terras eram

consideradas devolutas.

O que sabemos é que não só ali, mas em toda a região, como grande parte do

Norte do Jequitinhonha, as terras foram griladas. Por exemplo, são propriedades de

30ha que, após serem registradas no cartório, foram transformadas em 3.000ha.

Percebe-se que esses artifícios continuam ocorrendo, tanto no Norte como no

Jequitinhonha, como também em partes de terras que estão nas mãos dessas

empresas. Eles vão lá, compram uma pequena propriedade e, depois do registro,

ampliam o tamanho dela. De fato, diante dessa situação, cabe fazermos uma CPI. Há

suspeitas de que foram feitas pelo próprio Adriano Chafic.

Finalmente o Presidente Lula fez um grande gesto para o Estado de Minas Gerais,
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ao determinar que sua equipe tome as providências no que se refere à

desapropriação da fazenda em Felisburgo, destinando-a à reforma agrária.

Outro fato relevante que aconteceu ontem foi a determinação do Presidente Lula de

rever o índice de produtividade. Sabemos que há propriedades, e, há muitos anos, as

análises eram feitas de acordo com a cultura, com a pecuária ou conforme o

rendimento daquela propriedade por hectare. Trata-se de estudos bem feitos.

Agora, a revisão vem numa grande disputa. A terra sempre foi alvo dessa disputa,

mas, de um tempo para cá, a água também está sendo, e não de maneira discreta,

mas descaradamente. Muitas empresas vêm privatizando os rios, fazendo disso uma

forma de ganhar adesão popular falsa no que tange à necessidade da produção de

energia elétrica. Na verdade, o que está por trás é a apropriação de áreas não só dos

rios e dos próprios recursos hídricos, mas também das terras do entorno, sempre as

mais férteis.

Quando esse índice de produtividade é revisto, o que acontece? Se uma

propriedade tem condições de manter 100 cabeças de gado - isso num estudo muito

ultrapassado -, a atualização, a revisão desse estudo pode demonstrar que tal

propriedade tem condições de manter 200 cabeças de gado, ou mais, sem ser

degradada. Se possui 100 cabeças, poderá ser considerada improdutiva, pois está

produzindo muito aquém do que poderia.

Assim, o que avança abre não uma janela, mas uma porta para a reforma agrária

no País. Então, tem de se fazer a revisão de muitas propriedades. Hoje muitos têm a

posse da terra como luxo. Às vezes possuem uma grande fazenda só para dizer que

têm uma grande fazenda, poder, “status”, e não para dar a ela a sua função natural, a

função social que a própria lei assegura.

Essa revisão é de grande importância. Assim, com certeza, poderemos avançar

ainda mais com a produção de alimentos, aliada ao clima e mesmo às diversidades

do Brasil. Olhamos para Minas e encontramos também diversidades que são a

riqueza deste Estado. Deve-se levar em conta também os recursos hídricos. Embora

o termo “recursos” se encontre na lei, talvez não seja demonstrado com tanta justeza

como sendo a riqueza, o patrimônio, a criatura essencial à vida, fonte de vida, a água.

Então, essa riqueza nos possibilita avançarmos muito na produção. Quando dermos
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uma destinação para a questão da reforma agrária, contemplaremos os mais pobres,

aqueles que nunca tiveram acesso à terra. Quando disponibilizamos a terra para uma

pessoa que de fato queira trabalhar, com certeza estamos atacando pela raiz uma

série de problemas, como a violência, a concentração de pessoas nos centros

urbanos, a falta de empregos, a baixa produção de alimentos. Se há maior produção,

garantimos também a acessibilidade ao alimento para os que não produzem. A

concentração de terras é um grande problema que vem-se arrastando há 500 anos,

desde a época das Capitanias, com a concessão das sesmarias. Isso ainda continua.

Em Minas Gerais as terras devolutas ainda continuam concentradas nas mãos de

grandes empresas, enquanto os trabalhadores são enxotados para o Triângulo

Mineiro e para São Paulo, na safra da laranja ou da cana. Há uma concentração da

monocultura, que não gera empregos, sobretudo a monocultura do eucalipto, em que,

com o avanço da tecnologia, há máquinas que substituem o trabalhador. Uma

máquina substitui o trabalho de cerca de 80 homens no plantio, no corte e no

transporte do eucalipto.

Tudo é feito com equipamentos e máquinas, descartando o ser humano, numa

região que precisa garantir condições de emprego e renda para aquelas pessoas,

para consolidar a família, que se desagrega na época das colheitas. Em nome dos

trabalhadores sem terra, ouso agradecer ao Presidente Lula o que aconteceu ontem,

garantindo justiça e fazendo reparação. Na verdade, nunca haverá uma reparação

integral, porque cinco vidas foram ceifadas naquele conflito. Eram trabalhadores que

estavam lá há dois anos e foram assassinados brutalmente. A chacina de Felisburgo

foi uma vergonha para nós. Houve o reconhecimento do Presidente em garantir pelo

menos aos familiares o poder de trabalhar naquela terra. O índice de produtividade

abre uma grande porta para fazer avançar a reforma agrária. Infelizmente, são

poucos os Prefeitos que têm essa visão. Ainda existe muito preconceito em relação à

reforma agrária. Quando de fato a terra é destinada a trabalhadores, há avanços para

o Município. Famílias que às vezes eram assistidas pelo próprio Município ou por

programas de governo, também em âmbito federal, passam a ser produtoras e a

contribuírem para a melhoria da qualidade de vida dos demais cidadãos. Em vez de

dependentes, passam a ser sujeitos, num processo de justiça e de dignidade para
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todos no País. São essas as nossas considerações, Sr. Presidente. Agradeço a

tolerância.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, honra-me sobremaneira

pronunciar-me tendo V. Exa., Deputado Sargento Rodrigues, como Presidente da

Mesa dos trabalhos. Em função do nosso bom relacionamento, das ações que

praticamos conjuntamente, é realmente uma honra falar tendo V. Exa. na

Presidência.

Ocupo a tribuna, neste momento, para fazer dois agradecimentos importantes. O

primeiro deles é dirigido à equipe de governo que cuida do programa Luz para Todos

em Minas Gerais; ao Dr. Fernando Schuffner, Diretor de Distribuição da Cemig; ao

Ricardo Charbel, que comanda o programa; e também ao Paulo Menicucci e ao Dr.

Higino, que participam do relacionamento com os Prefeitos Municipais e com a

Emater, de forma a tomar todas as providências para iniciar, de forma mais arrojada,

a segunda etapa do programa. Estive lá, verifiquei, acompanhei e pude apresentar à

direção do programa, em Minas Gerais, a reivindicação de que toda a parte técnica,

de controle e de avaliação se deslocasse para Teófilo Otôni, Almenara ou Araçuaí,

uma vez que mais de 80% das ligações a serem feitas ocorrerão naquela região, em

Governador Valadares.

Lamentavelmente, algumas empresas que trabalham no Luz para Todos ainda

teimam em ficar longe do local onde vão trabalhar. E não se justifica mais estar em

Valadares a centralização desses serviços, por isso fomos à direção da Cemig pedir

que ocorresse essa transferência da parte técnica e do comando operacional das

ações do Luz para Todos para que não aconteça o que ocorreu no passado. Em

várias situações e oportunidades, mostramos aqui equívocos cometidos no princípio,

quando alguns Municípios tiveram muitas ligações, alguns nenhuma e outros poucas,

em função de uma questão de logística e de estratégia do próprio programa Luz para
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Todos. Hoje o programa Luz para Todos está sob o firme comando de Fernando

Schuffner, Ricardo Charbel, Paulo Menicucci, Dr. Higino. Em Teófilo Otôni, com o

comando sendo entregue ao Dr. Debson Deón, penso que as coisas vão funcionar

um pouco diferente.

No entanto, meu caro Presidente, aproveito para fazer um apelo ao governo federal,

que a última fase do Luz para Todos seja assinada rapidamente, uma vez que se

sabe que o número de ligações a serem feitas no Estado de Minas Gerais, mesmo

com essa segunda fase, não se completará. É necessário que se formate um novo

programa. A Cemig já fez a solicitação à Eletrobrás, e é preciso que a Eletrobrás

resolva. Para essa segunda fase, pasmem os telespectadores, a Cemig entrou com

um pedido em janeiro de 2007 e somente agora, em maio de 2009, foi feito o

convênio. Não podemos esperar um ano e meio para fazer um convênio. As obras da

segunda fase estão em andamento, e é necessário que se estabeleça, de imediato,

uma programação para a última fase do programa Luz para Todos, levando em conta

que o ano que vem é um ano eleitoral, quando não poderemos contratar a partir de

uma determinada data. Por isso é preciso que todos essas convênios e contratos

estejam formatados, delineados e definidos com antecipação, para que o programa

não seja paralisado. Embora a Cemig tenha ultrapassado todas as metas colocadas

inicialmente no programa Luz para Todos, verificou-se posteriormente que os dados

levantados em julho de 2004, que foram base para o programa, estavam equivocados

em relação à dicotomia existente entre o que era para ser e o que realmente seria. Na

verdade, o convênio firmado pela Eletrobrás com a Cemig dizia que o programa seria

para ligar cada propriedade rural. No entanto, no meio do caminho, ficou definido que

seriam ligadas todas as casas rurais, com isso o número de ligações se esgotou, sem

se ter completado o número de propriedades rurais. Então, para complementar, Sr.

Presidente, estamos solicitando e rogando ao governo federal que não demore um

ano e meio - como aconteceu da primeira para a segunda fase - para formatar e

assinar o convênio com a Cemig, e as obras não tenham solução de continuidade.

A segunda homenagem que faço é para o Dr. Márcio Nunes, da Copasa; o Márcio

Kangussu, Presidente da Copanor; o Frank Deschmp, seu braço direito; o Dr. Antônio

Ivan e o Dr. Paulo Fernando, Superintendentes da Copasa; o Dr. Toé e o Dr.
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Fernando Barbosa, da base da Copanor, em Teófilo Otôni. Ainda gostaria de dizer da

minha alegria de ter visitado 48 Municípios da minha região; de ter encontrado, em

mais de 30 desses Municípios, obras em andamento das redes de esgoto, da rede de

água e, em alguns, até a prospeção da construção da estação de tratamento de

esgoto e da estação de tratamento de água. É uma grande alegria poder ver esse

projeto funcionar.

Também quero agradecer ao Governador Aécio Neves por ter ouvido os nossos

apelos e ter, aliás, enviado para esta Casa em 2007, e que aprovamos em tempo

recorde, em menos de 60 dias, o projeto da criação da Copanor. E aqui vai uma

peroração, um outro pedido: estamos com um problema grave, em função da

situação de regiões limítrofes da área onde a Copanor está trabalhando,

especialmente o Vale do São Mateus e a confusão existente entre as cidades que

pertencem ao Vale do São Mateus e ao Vale do Rio Doce.

São cidades muito próximas umas das outras, Itambacuri, Campanário, Jampruca,

São José do Divino, Frei Inocêncio, Pescador. Embora muito próximas, muito juntas,

não fazem parte da mesma bacia. Algumas serão atendidas pela Copanor, outras

não, o que é ruim, porque deveria ser considerada a área geográfica, não apenas a

bacia. O problema de pobreza é o mesmo. Aqui faço um apelo ao governo do Estado,

à direção da Copanor, a fim de que essas cidades dessa região ainda pouco definida

- se são ou não da Bacia do São Mateus, da Bacia do Rio Doce - sejam incluídas,

sim, na Copanor. E que se facilite a inclusão delas no programa Travessia; são dois

programas importantes do governo para as regiões mais pobres de Minas Gerais.

O outro comentário, Sr. Presidente, senhores telespectadores, é que ontem tive a

aventura de apresentar o Prefeito de Nanuque, Nide Brito, ao Governador, que já o

conhecia de outras épocas, mas não como Prefeito. Nide Brito já havia sido Prefeito,

por duas vezes, da 2ª maior cidade do Nordeste mineiro, Nanuque, a 2ª mais

importante, com o 2º maior colégio eleitoral. Ele também foi Diretor da Cemig. Agora

Nide enfrenta uma situação um pouco diferenciada na sua Nanuque, na nossa

Nanuque. Toda a estrutura da Prefeitura foi depauperada em função de uma briga

judicial de cassação de mandato de um Prefeito - tira prefeito, coloca Prefeito. A

cidade realmente se arrebentou. É uma cidade micropolo importante, que necessita
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de uma defesa permanente nesta Casa e junto ao governo do Estado. Por isso fiz

questão de dizer ao Secretário Agostinho Patrús e ao Governador, ao apresentar o

Nide Brito, que precisamos fazer um esforço conjunto a fim de dar à 2ª maior cidade

do Nordeste mineiro o suporte necessário para que a Prefeitura saia dessa situação

de estagnação econômica, sobretudo de caos administrativo. Graças a Deus, as mais

de vinte inadimplências, todas elas foram eliminadas. Ontem tivemos a felicidade de

ter o último certificado, dizendo que Nanuque agora está apta a receber recursos do

Estado. Portanto é necessário buscarmos hoje esses recursos, de maneira ágil,

rápida, para recompor a cidade. Uma cidade que, no passado, deu exemplo a Minas

Gerais ao implantar uma usina de álcool, na época do Proálcool; uma usina de álcool

em Serra dos Aimorés, uma em Nanuque, três em Carlos Chagas, pequenas, é bem

verdade. Acreditou no programa Proálcool, que foi à falência, reestruturou-se,

reorganizou-se, começou a produzir, e hoje a Alcana está em situação financeira

difícil. Então os problemas em Nanuque se acumulam de tal sorte que é necessário

que façamos um apelo ao Governador do Estado para amparar, de forma

diferenciada, a cidade de Nanuque, não apenas com a emenda desse parlamentar.

O último assunto que vou tanger, Sr. Presidente, é em relação à velha peroração

que fiz aqui, em 2007, quando eu falava da necessidade de as regiões do Nordeste

mineiro, o Norte de Minas, e também o Noroeste poderem contar com uma ferrovia.

Eu descrevia o meu sentimento, levando em consideração que, em 1876, Theóphilo

Benedicto Ottoni, por intermédio do engenheiro Antônio Teive de Argolo, português,

conseguiu começar a construção, concluída em 1914, de uma ferrovia chamada

Estrada de Ferro Bahia-Minas, ligando Caravelas, na Bahia, ao interior do Vale do

Jequitinhonha, ao coração do Vale do Jequitinhonha, que é a cidade de Araçuaí. São

475km, e Ottoni não ficou famoso por essa ação, embora tenha construído três vezes

mais ferrovias do que o Visconde de Mauá.

Na época da Junta Militar, a Ditadura erradicou de forma criminosa essa estrada de

ferro, porque não era o ramal. O decreto mandava erradicar ramais deficitários, e ela

era uma estrada inteira e até incompleta, pois pelo projeto ela seguiria até Montes

Claros. Hoje podemos ter a satisfação de relembrar os companheiros que, naquela

época, até achavam interessante eu estar defendendo a estrada de ferro - alguns
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riam da nossa proposição. Nos dias de hoje, já há a possibilidade de viabilização feita

com base em estudos que realizamos quando eu era Secretário Adjunto de Recursos

Minerais, Hídricos e Energéticos. Fizemos o Projeto Leste, o mapeamento geológico

desde a região do Rio Doce até a divisa com a Bahia e pudemos, naquela

oportunidade, descobrir jazidas de granito, de minério de ferro, de chumbo, de

estanho, de calcita, de caulim, de calcário e de grafita. Há dois exemplos práticos:

temos hoje em Medina 3 teares de granito, mais alguns outros espalhados pela

região e 48 empresas que geram mais de 1.500 empregos diretos somente com o

granito. A partir da descoberta de outra jazida de grafita - existia uma empresa em

Pedra Azul que explorava grafita e era a maior do Brasil -, temos em Salto da Divisa

hoje uma jazida sendo explorada que é o dobro daquela. E agora, mais

recentemente, há pouco mais de um mês, a Votorantim, a Companhia Siderúrgica

Nacional, a Vale do Rio Doce, e também outras empresas, anunciaram o interesse de

explorar, a partir de 2011, aquilo que os jornais chamaram de megajazida de minério

de ferro no Vale do Jequitinhonha, identificada apenas em três Municípios -

Porteirinha, Grão-Mogol e Salinas -, nada menos que 12.000.000.000t.

Peço vênia, Sr. Presidente, para ler um trecho do que está escrito nos jornais,

especialmente no “Diário Oficial”. (- Lê:) “Com o apoio das Secretarias de Estado de

Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, além do Instituto de

Desenvolvimento Integrado, está sendo preparada a implantação de um novo Polo

Mineral no Vale do Jequitinhonha, fruto da luta de tantos anos de Getúlio Neiva. O

projeto vem sendo desenvolvido por empresas detentoras de direitos minerais na

região, entre elas a Vale, Companhia Siderúrgica Nacional, o Grupo Votorantim, a

Transminas, a Minas Bahia - Miba - e a Gema Verde, que pretendem construir um

complexo industrial com mina, usina, ferrovia ou mineroduto e porto, com capacidade

para geração de 10 mil novos postos de trabalho. Além de extrair, o Consórcio Novo

Horizonte pretende também beneficiar o minério proveniente da reserva estimada

inicialmente em mais de 12.000.000.000t. O Subsecretário de Desenvolvimento

Minero-Metalúrgico do Estado, Paulo Sérgio Ribeiro, explicou que a intenção do

Estado é dar tratamento especial ao projeto para possibilitar ao consórcio a

agregação de valor ao minério de ferro e minerais dentro do Estado, ao invés da
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exportação de toda a matéria-prima.

Por meio da Sede e da Sectes, o governo de Minas se empenhará para liberar

recursos.”

Não me alongarei porque o meu tempo já acabou. Somente mais um pouquinho, Sr.

Presidente, peço vênia para complementar.

“O geólogo Luiz Barroso Magno, da Miba, informou que o potencial geológico da

região pode chegar a 20.000.000.000t em cerca de 20 Municípios, o que coloca

essas jazidas entre as maiores do mundo. Segundo os técnicos, além do Quadrilátero

Ferrífero, não existe no mundo concorrente à altura desse polo mineral, em termos de

quantidade de reservas e tipo de minério. Carajás não será concorrente do polo,

cujas reservas são de apenas 4.000.000.000t de ‘sinter feed’, minérios finos.”

Para viabilizar a implantação do novo polo, será necessária a atuação do governo

do Estado, e é preciso que intervenhamos. No entanto, Sr. Presidente, aqui há uma

advertência que fiz na semana passada e que complementarei: os Prefeitos daquela

região, por meio da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri -

Amuc -, da Ameg, Ambaj, Amag, essas entidades que representam os Prefeitos,

precisam mobilizar-se, porque a opção das empresas que fizeram esse consórcio

está entre um mineroduto e uma ferrovia. O mineroduto resolverá o problema da

empresa; a ferrovia resolverá o problema da economia de todo o Nordeste mineiro,

com reflexos imediatos e diretos no Norte e no Noroeste do Estado.

É este o apelo que venho fazer, eis porque pedi vênia a V. Exa. para ultrapassar o

prazo do meu tempo. Acho que, de fato, esta é uma oportunidade única. Há mais de

20 anos luto por essa causa. E agora estou vendo aparecer no horizonte a solução

para os problemas da nossa região. Não queremos continuar a ser os esmoleres dos

recursos públicos. Queremos caminhar com nossas próprias pernas. Certamente

essa megajazida de minério de ferro nos dará oportunidade de começar um tempo

novo, para a redenção do Nordeste mineiro. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, na semana próxima passada

estivemos em Divinópolis, no 23º Batalhão de Polícia Militar, quando também

estavam presentes o Secretário de Defesa Social Maurício Campos Júnior e o Cel.
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Renato Vieira, do Comando da Polícia Militar. Na oportunidade, Divinópolis e cidades

vizinhas receberam veículos do governo do Estado, recursos do governo federal e

teve início a Escola de Formação de Soldados. Tive o prazer de ver a entrega das

duas bases comunitárias móveis para a Polícia Militar de Divinópolis, fruto de

emendas de verbas deste Deputado pelas quais prestigiamos o Comando da Polícia

Militar em Divinópolis, na pessoa do Ten.-Cel. Eduardo Campos, para melhorar ainda

mais o trabalho da PM na cidade. Essas bases comunitárias irão descentralizar a

ação da PM. Em Belo Horizonte já existe essa base. Em algumas cidades de Minas

Gerais existe apenas uma base; em Divinópolis, temos duas, destino das minhas

verbas parlamentares. Elas já estão trabalhando nos bares da cidade. A base é

composta por uma “van”, um posto policial, quatro bicicletas e duas motos, que ficam

rodando a região. Com isso, teremos um cuidado preventivo e ostensivo da Polícia

Militar. Nessa ocasião tive o prazer de ver o nosso Secretário nos elogiando pela

emenda, pelos nosso cuidado com a segurança pública. Em Divinópolis, todos sabem

que eu aplico mais as minhas verbas na área da saúde. Sou o Deputado que mais

investe em saúde na cidade. Continuaremos investindo. Visitei a Clínica São Bento

Meneghi, que receberá as nossas novas emendas parlamentares. O Centro de

Recuperação de Fisioterapia e Terapia Ocupacional São João de Deus também

receberá emenda de nossa autoria. Mas não podemos esquecer a segurança pública.

Nós todos, Deputados, temos de investir em segurança, que depois da saúde é o

maior problema do Estado. Tive o prazer de entregar à comunidade de Divinópolis

essas duas bases comunitárias móveis. Em outubro próximo entregaremos a primeira

Delegacia Civil Móvel de Divinópolis, também emenda deste Deputado, que

continuará investindo em segurança pública e também em educação, cultura e

esporte, porque sou representante da cidade, junto com o nosso colega Deputado

Domingos Sávio. Temos de continuar a investir em Divinópolis e na região. Muito

obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
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20 horas, e de amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de

convocação, bem como para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada e Ademir Lucas (substituindo o Deputado

Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

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

Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

o recebimento de ofício do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de

Justiça, publicado no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº

52/2009 é retirado da pauta por não cumprir pressupostos regimentais. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.303/2009 no 1º turno (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 2ª Fase

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

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.138, 4.285 e 4.297/2009. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.844/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Fábio Avelar - Maria Tereza Lara.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES

- O Sr. Presidente designou os membros das seguintes Comissões:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº

19.219, que institui a Política Estadual do Livro. Pelo BSD: efetivo - Deputada Ana

Maria Resende; suplente - Deputado João Leite; pelo BPS: efetivo - Deputada

Gláucia Brandão; suplente - Deputada Rosângela Reis; pelo PCdoB: efetivo -

Deputado Carlin Moura; pelo PT: suplente - Deputado Paulo Guedes; pelo DEM:

efetivo - Deputado Delvito Alves; suplente - Deputado Ruy Muniz; pelo PDT: efetivo -

Deputado Tenente Lúcio; suplente - Deputado Alencar da Silveira Jr. Designo. Às

Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº

19.230, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o

exercício de 2010 e dá outras providências. Pelo BSD: efetivos - Deputados Lafayette

de Andrada e Zé Maia; suplentes - Deputados Ronaldo Magalhães e Fahim Sawan;

pelo BPS: efetivo - Deputado Juarez Távora; suplente - Deputado Délio Malheiros;

pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Sávio Souza Cruz;

pelo PP: efetivo - Deputado Vanderlei Jangrossi; suplente - Deputado Gil Pereira.

Designo. Às Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, feita pelo Governador do

Estado, dos Nomes dos Srs. Octávio Elísio Alves de Brito, Antônio Maurício Fortini e

Teodoro Alves Lamounier para os Cargos de Diretor da Agência Reguladora de

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais - Arsae-MG. Pelo BSD: efetivos - Deputados Carlos Mosconi e Fahim Sawan;

suplentes - Deputados Lafayette de Andrada e Dalmo Ribeiro Silva; pelo BPS: efetivo

- Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Tiago Ulisses; pelo PT: efetivo -

Deputado Padre João; suplente - Deputado André Quintão; pelo PMDB: efetivo -

Deputado Getúlio Neiva; suplente - Deputado Ivair Nogueira. Designo. Às Comissões.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.327/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Organização Toque de Arte – OTA –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/5/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.327/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização Toque de Arte – OTA –, 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. 24, que na

hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere; e, no art. 32 (ver alteração realizada em 3/6/2009), dispõe que os seus

dirigentes não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.327/2009.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.343/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Conselheiro

Pena, com sede no Município de Conselheiro Pena.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.343/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

São Vicente de Paulo de Conselheiro Pena.

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 art. 36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II determina

que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, e o inciso III dispõe que, na

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

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, preferencialmente

vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo, com atividades e sede no Município de

origem, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º do projeto com a

finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.343/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo de

Conselheiro Pena da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Conselheiro Pena.”.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.476/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Cabo Verde – AECV –,

com sede no Município de Cabo Verde.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.476/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Cabo Verde – AECV –, com sede no Município de Cabo Verde.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 60, §§ 1º e 3º,

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

asilos, casas de caridade ou associações de fins semelhantes do Município de Cabo

Verde; e no art. 70, que as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.476/2009.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.532/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cre-Ser - Projeto Aroeira, com sede no

Município de Divinópolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.532/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cre-Ser - Projeto Aroeira, com sede no Município de Divinópolis.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 30 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 35

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

instituição congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou entidade pública.
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Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º , a fim de 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 3.532/2009 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 Associação Cre-Ser, com

sede no Município de Divinópolis.”.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.541/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São José, com sede no

Município de Timóteo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art.188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.541/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro São José, com sede no Município de Timóteo.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua
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Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 12 determina que

os membros da Diretoria não serão remunerados; e o art. 26 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,

sediada no Município de Timóteo.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.541/2009.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.543/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

Monsenhor Antônio Gomes Soares – Oscip Monsa –, com sede no Município de

Almenara.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.543/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Monsenhor Antônio Gomes

Soares, com sede no Município de Almenara.

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, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 12

determina que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos

associados, não serão remuneradas; e o art. 28 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade qualificada nos

termos da Lei 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 – Oscips –, preferencialmente que tenha semelhante objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.543/2009.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.548/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Posses e Região - Asscop -, com sede

no Município de Caeté.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/7/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art.188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.548/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Posses e Região, com sede no Município de Caeté.

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 na referida lei, 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. 14 e 43 dispõem que, na

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

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, para ser aplicado

nas mesmas finalidades da associação dissolvida; e o art. 44 determina que os

membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal não serão

remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.548/2009.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 978/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, a proposição em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo a desenvolver ações de acompanhamento psicológico e social junto às

famílias e vítimas de acidentes naturais, calamidades e eventos de grande

proporção”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 27/4/2007, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de

acompanhamento psicológico e social junto às famílias das vítimas de acidentes

naturais, calamidades e eventos de grande proporção. Dispõe que as referidas ações

poderão ser implantadas no âmbito de programa governamental que tenha por

objetivo o incremento das atividades relacionadas com o Gabinete Militar do

Governador do Estado, notadamente aquelas ligadas à Coordenadoria Estadual de

Defesa Civil.

As ações de acompanhamento psicossocial compreendem a elaboração e

execução de atividades que visem ao monitoramento psicológico com ênfase no

tratamento e na amenização de traumas. Compreendem também a proposta, a

execução e a avaliação de atividades que promovam a integração entre o

atendimento psicossocial e a defesa social bem como de atividades comunitárias de

solidariedade.

A Constituição do Estado, em seu art. 133, dispõe que a defesa social é dever do

Estado e direito e responsabilidade de todos e visa, entre outros objetivos, a prestar a

defesa civil, por meio de atividades de socorro e assistência, em casos de calamidade

pública, sinistros e outros flagelos.

O art. 186 da Constituição do Estado, por sua vez, dispõe que a assistência à

saúde é dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais. Já o art. 193,

também da Carta mineira, determina que a assistência social será prestada pelo

Estado a quem dela necessitar, independentemente de contribuição.

Vemos, então, que o projeto em estudo encontra amparo na Constituição do

Estado, razão pela qual deve prosperar.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 978/2007.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Chico Uejo - Padre

João - Sebastião Costa - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.149/2009
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Laranjal o imóvel que

especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à 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 3.149/2009 trata de conceder autorização legislativa para que o

Poder Executivo possa efetuar a reversão ao Município de Laranjal de um terreno

com área de 10.000m², situado em São João do Sapucaia, nesse Município.

A administração municipal pleiteia o retorno do bem a seu patrimônio, mas, como

foi cumprida a determinação prevista na escritura pública de doação do imóvel ao

Estado, a transferência de domínio deve ser efetivada pela modalidade de doação.

Visando promover essa adequação, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou

o Substitutivo nº 1.

Cabe ressaltar que o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, exige

autorização do Poder Legislativo para a movimentação dos valores pertencentes ao

ativo permanente do Tesouro. Assim, a transferência de domínio de patrimônio do

Estado só pode ocorrer mediante a edição de lei específica com essa finalidade.

Por fim, esclarecemos que 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 implica repercussão na Lei Orçamentária. Não há,

portanto, impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.149/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Inácio Franco - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.300/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Domingos Sávio, e tem por objetivo alterar

a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de Ijaci, nos termos da Lei nº

11.620, de 4/10/94.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de

sua competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.300/2009 pretende alterar a destinação prevista para o imóvel

a que se refere a Lei nº 11.620, de 4/10/1994, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Ijaci imóvel com área de 15,5ha, situado no lugar denominado

Lagoinha, nesse Município, para a implantação de distrito industrial e horta

comunitária e a construção de casas populares.

Com a alteração, o imóvel passará a ser destinado somente à construção de casas

populares, uma vez que o distrito industrial foi implantado em outro local. Permanece

assim vinculado ao interesse público que fundamentou sua doação.

Ainda, o art. 2º do projeto de lei estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do

Estado se, no prazo de cinco anos contados da data de publicação da nova lei, não

lhe for dada a destinação prevista. Em vista disso, o seu art. 4º revoga o art. 2º da Lei

nº 11.620, que contém a cláusula de reversão relacionada à finalidade anterior.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos. Além disso, não representa despesas para o erário e não
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acarreta repercussão na Lei Orçamentária, por tratar tão-somente de alterar a

finalidade para a qual o bem foi doado e estabelecer nova cláusula de reversão.

Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,

de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal.

Finalizando, ressaltamos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem o objetivo de adequar o texto da proposição à técnica

legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.300/2009, no 1°

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Inácio Franco - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.441/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de São João Evangelista o imóvel que

especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.441/2009 tem por objetivo promover a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade de

imóvel ao Município de São João Evangelista, constituído de terreno com área de

2.000m² e situado na Praça Santana, nº 29, no Bairro Cruzeiro, nesse Município.
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Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado ao

funcionamento da Escola Municipal José Guimarães e dos projetos Curumim e de

Educação de Jovens e Adultos.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for

utilizado com a finalidade prevista.

A proposição 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. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do

art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Finalizando, ressaltamos que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que altera a redação do “caput” do art. 1º, tem como finalidade

incluir dado cadastral do imóvel e adequar o texto do dispositivo à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.441/2009, no 1°

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Ivair Nogueira - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.480/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.
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Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

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 3.480/2009 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itambacuri um imóvel com área de 195.760m², situado na Praça

Tenente Lages, s/nº, 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 referido bem se

destine ao atendimento das necessidades de crianças carentes da localidade nos

moldes do programa Brasil Criança Cidadã, com a implantação de oficinas

pedagógicas, cursos de horticultura e jardinagem, práticas de esporte e lazer,

inclusive para pessoas portadoras de necessidades especiais, observadas as

prerrogativas da Resolução Conjunta nº 18 Cedca - Sedese, de 21/3/2006.

Ademais, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo

de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado

com a finalidade estabelecida.

A exigência de autorização do Poder Legislativo para a transferência de domínio de

patrimônio público está prevista no § 2º do art. 105 Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. De acordo

com esse dispositivo, a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente

do Tesouro só pode ser realizada após a referida autorização.

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

Justiça, dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade de adequar seu texto à técnica

legislativa.

Assim sendo, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais sobre a

alienação de bens públicos, não acarreta despesas para o erário nem implica

repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.480/2009, no 1º
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turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Inácio Franco - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.926/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe visa

alterar o art. 15 da Lei n° 12.729, de 30/12/97.

Aprovado em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1,  retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende alterar o art. 15 da Lei nº 12.729, de 30/12/97,

passando para R$5.000,00 o valor mínimo previsto para a propositura de execução

fiscal, que é atualmente de R$1.000,00.

A redação proposta pelo projeto estabelece que “a Fazenda estadual não

promoverá a execução fiscal enquanto o crédito tributário de cada contribuinte inscrito

em dívida ativa não atingir o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)”, contornando,

assim, a questão da renúncia de receita, disciplinada pela Lei de Responsabilidade

Fiscal. Desse modo, o crédito tributário permanecerá inscrito em dívida ativa e não

será objeto de execução, por não ser vantajosa para o Estado a utilização da

máquina estatal para a cobrança de dívidas de pequeno valor, tendo em vista o custo

do processo judicial. Entretanto, uma vez que os créditos inscritos estão sujeitos aos

acréscimos legais, atingido o novo limite proposto, a ação de cobrança poderá ser

efetivada.

O Substitutivo n° 1, aprovado no 1° turno, elevou o  limite mínimo para execução

para R$10.000,00 e restringiu a medida em questão ao crédito tributário relativo ao

ICMS de cada contribuinte inscrito em dívida ativa.

Cabe observar que, na esfera federal, o art. 20 da Lei nº 10.522, de 2002, prevê o

arquivamento dos autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa

da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor
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consolidado igual ou inferior a R$10.000,00.

A proposição, na forma do vencido no 1º turno, ao estabelecer um limite para a

execução, adia a execução de créditos tributários até que o contribuinte do ICMS o

atinja. Assim, não cria qualquer tipo de desoneração fiscal, representando economia

para os cofres públicos, razão pela qual ratificamos a posição adotada por esta

Comissão no 1º turno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2° t urno, do Projeto de Lei n°

2.926/2008, na forma do vencido em 1° turno.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI N° 2.926/2008

(Redação do Vencido)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar acrescida do

art. 227-A, com a seguinte redação:

“Art. 227-A – O Estado não promoverá execução fiscal enquanto o crédito tributário

relativo ao ICMS de cada contribuinte inscrito em dívida ativa não atingir o montante

de R$10.000,00 (dez mil reais).”.

Art. 2º - Fica revogado o art. 15 da Lei nº 12.729, de 30 de dezembro de 1997.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.984/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o Projeto de Lei nº 2.984/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Silveirânia o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna agora a este
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órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em cumprimento ao disposto

no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.984/2009, na forma aprovada no 1º turno, tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Silveirânia imóvel constituído de

terreno com área de 10.046m², situado no lugar denominado Fazenda do Bocaiú,

nesse Município.

Visando à proteção do interesse público, o parágrafo único do art. 1º determina que

o bem será destinado a abrigar atividades da administração municipal, e o art. 2º

prevê que, se não lhe for dada a destinação prevista no prazo de cinco anos contados

da lavratura da escritura pública de doação, o imóvel reverterá ao patrimônio do

Estado.

A alienação de patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação,

somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por

exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, e do §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

O projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos legais que

tratam sobre a matéria, não cria despesas para o erário e não acarreta repercussão

na Lei Orçamentária. Portanto, pode ser transformado em norma legal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.984/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Inácio Franco - Jayro Lessa -

Juarez Távora - Ivair Nogueira.

PROJETO DE LEI Nº 2.984/2009

(Redação do Vencido)
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Silveirânia 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 Silveirânia imóvel

constituído de terreno com área de 10.046m² (dez mil e quarenta e seis metros

quadrados), situado no lugar denominado Fazenda do Bocaiú, nesse Município, e

registrado sob o nº 10.068, a fls. 2, v., do Livro 3-T, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado a

abrigar atividades da administração municipal.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.163/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 3.163/2009 tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e retorna agora a este órgão colegiado a fim

de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.163/2009 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Conquista o imóvel constituído pela área aproximada de 678m2,

situado no Distrito de Jubaí, nesse Município, para o funcionamento de escola

municipal, em atendimento ao interesse da comunidade.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, for desvirtuada a destinação prevista.
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Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964.

Ratificamos que o projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não

acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.163/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez

Távora.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.210/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o

imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em cumprimento ao disposto

no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.210/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o imóvel constituído de terreno

com área de 440m², situado na Rua Padre Marinho, nº 800, Centro, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será destinado

à construção de uma Unidade de Atenção Primária à Saúde – Uaps –, com amplos

benefícios para a população local.
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Cabe ressaltar que, em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do

imóvel 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 estabelecida.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia

Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos que o projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos

legais que tratam da matéria, não representa despesas para o erário e não acarreta

repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.210/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juarez

Távora.

PROJETO DE LEI Nº 3.210/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos 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 Martinho

Campos o imóvel de propriedade do Estado situado na Rua Padre Marinho, nº 800,

Centro, nesse Município, com área de 440m² (quatrocentos e quarenta metros

quadrados), registrado sob o nº 29.399, a fls. 201 do Livro 3-U-1, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de uma Unidade de Atenção Primária à Saúde - Uaps - tipo 1.
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Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.338/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.338/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Governador Valadares o

imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, e retorna agora

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.338/2009, na forma aprovada no 1º turno, tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Governador Valadares o imóvel

constituído pelos lotes 1 a 17 da quadra nº 114, com área de 7.595m², situado na Av.

Washington Luiz, Bairro Santa Rita (Boa Vista), nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o bem destina-se ao

funcionamento e à ampliação da estação receptora de água do Serviço Autônomo de

Água e Esgoto - Saae. Em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se for desvirtuada a finalidade prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
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Ratificamos que o projeto de lei em análise está de acordo com os preceitos legais

que tratam da matéria, não representa despesas para o erário e não acarreta

repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.338/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Ivair Nogueira - Inácio Franco - Juarez

Távora.

PROJETO DE LEI Nº 3.338/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Governador Valadares 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 Governador

Valadares o imóvel constituído pelos lotes 1 a 17, com área de 7.595m² (sete mil

quinhentos e noventa e cinco metros quadrados), situado na quadra nº 114, na Av.

Washington Luiz, Bairro Santa Rita (Boa Vista), no Município de Governador

Valadares, registrado sob o nº 28.977, Livro 3-AE, a fls. 68, no Cartório de Registro

de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Governador Valadares.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento e à ampliação da estação receptora de água do Serviço Autônomo de

Água e Esgoto - Saae.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se for

desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.442/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.442/2009 tem a

finalidade de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itamogi o imóvel que
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especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e retorna agora a este órgão colegiado a fim

de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.442/2009 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Itamogi o imóvel constituído pela área de 734m² e situado na Rua

Rodolfo José Paula, nesse Município, para que seja construída no local uma Unidade

Básica de Saúde.

Em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio

do Estado se, findo o prazo de três anos contados da publicação da nova lei, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

A exigência de autorização legislativa para transferência de domínio de bem

público, ainda que para outro ente da Federação, está prevista no art. 18 da

Constituição do Estado, no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no § 2º do art.

105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Reafirmamos que o projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os

preceitos legais que tratam da alienação de patrimônio público, não cria despesas

para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Portanto, não há impedimento para a transformação da proposição em norma legal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.442/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Inácio Franco - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 551/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 551/2007, de autoria do Deputad o Dimas Fabiano, que declara

de utilidade pública o Aeroclube de Varginha, com sede no Município de Varginha, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 551/2007

Declara de utilidade pública a entidade Aeroclube de Varginha, com sede no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Aeroclube de Varginha, com

sede no Município de Varginha.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.050 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.050/2009, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que dá a

denominação de Rodovia Cônego João Avelino dos Reis ao trecho da LMG-744 que

liga o Município de Virgolândia ao entroncamento da estrada que liga o Município de

Coroaci ao Município de Peçanha, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.050/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-744 que liga o Município de

Virgolândia à MG-314.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Rodovia Cônego João Aveli no dos Reis o trecho da

Rodovia LMG-744 que liga o Município de Virgolândia à MG-314.



____________________________________________________________________________
846

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.051 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.051/2009, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que dá a

denominação de Rodovia Frei Leopoldo Maria Borgerik ao trecho da estrada que liga

o Município de Virgolândia ao entroncamento da estrada que liga o Município de São

José da Safira ao Município de Marilac, foi aprovado em turno único, com a Emenda

n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.051/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-744 que liga o Município de

Virgolândia ao Município de Nacip Raydan.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Rodovia Frei Leopoldo Mar ia Borgerik o trecho da

Rodovia LMG-744 que liga o Município de Virgolândia ao Município de Nacip Raydan.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.070 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.070/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que dá a

denominação de Deputado Oswaldo Tolentino ao aeroporto situado no Município de

Cláudio, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.070/2009

Dá denominação ao aeroporto localizado no Município de Cláudio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Aeroporto Deputado Oswald o Tolentino o aeroporto

localizado no Município de Cláudio.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.109 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.109/2009, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que dá

denominação ao trecho da Rodovia LMG-800 que liga o entroncamento da MG-010

ao Aeroporto de Confins, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.109/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-800 que liga o entroncamento da MG-

010 ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Embaixador José Aparecido  de Oliveira o trecho da

Rodovia LMG-800 que liga o entroncamento da MG-010 ao Aeroporto Internacional

Tancredo Neves – Aeroporto Internacional de Confins, localizado no Município de
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Confins.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.366 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.366/2009, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão para o

Desenvolvimento Artístico, Educacional e Cultural da Cidade de Resende Costa, com

sede no Município de Resende Costa, 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° 3.366/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão para o

Desenvolvimento Artístico, Educacional e Cultural da Cidade de Resende Costa, com

sede no Município de Resende Costa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de

Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico, Educacional e Cultural da Cidade de

Resende Costa, com sede no Município de Resende Costa.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.372 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.372/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de
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utilidade pública a Associação Regional Naturalista dos Terapeutas Popular da Zona da

Mata-MG - Arnatep -, com sede no Município de Tombos, 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° 3.372/2009

Declara de utilidade pública a Associação Regional Naturalista dos Terapeutas

Popular da Zona da Mata-MG - Arnatep -, com sede no Município de Tombos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Regional Naturalista dos

Terapeutas Popular da Zona da Mata-MG - Arnatep -, com sede no Município de

Tombos.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 3 AO PROJETO DE LEI Nº 1.857/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 1.857/2007 “dispõe

sobre a concessão de incentivo à empresa que contratar empregados egressos do

sistema prisional e dá outras providências”.

A proposição foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

No decorrer da tramitação, em razão da semelhança da matéria, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 3.474/2009, do Governador do Estado.

Esta Comissão e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinaram
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pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 1 a 3, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela representa um grande avanço para a inserção na sociedade

dos egressos do sistema penitenciário, uma vez que busca, de forma inteligente,

enfrentar as consequências negativas da estigmatização pela sociedade dessas

pessoas, sobretudo a reincidência criminal.

Feitas essas considerações, passamos ao exame das emendas apresentadas em

Plenário.

A Emenda nº 1 propõe a seguinte redação para o art. 1º:

“Art. 1º – A empresa domiciliada no Estado que contratar no mínimo dois detentos

dos regimes semiaberto ou aberto, egressos do sistema prisional, ou ex-usuários de

álcool e outras drogas que estejam comprovadamente há mais de doze meses longes

do vício, receberá incentivo fiscal conforme estabelece esta lei.”.

A Emenda nº 2, por sua vez, propõe a seguinte redação ao inciso III do art. 5º do

Substitutivo nº 1:

“Art. 5º – (...)

III – as condições para o acesso do egresso do sistema prisional do Estado ao

programa a que se refere o art. 3º desta lei, incluindo as exigências técnicas

pertinentes e a garantia de vagas para as mulheres egressas do sistema prisional do

Estado, na mesma proporção de sua participação na população carcerária.”.

A Emenda nº 3, por fim, propõe a seguinte redação para o art. 1º:

“Art. 1º – A empresa domiciliada no Estado que contratar no mínimo dois detentos

dos regimes semiaberto ou aberto, egressos do sistema prisional ou dependentes

químicos em tratamento, receberá incentivo fiscal conforme estabelece esta lei.”.

As Emendas nºs 1 e 3 acrescentam novas categorias de pessoas que teriam sua

contratação incentivada pelo Estado por meio de concessão de isenção fiscal às

empresas: os ex-usuários de álcool e outras drogas, no caso da Emenda nº 1, e os
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dependentes químicos, no caso da Emenda nº 3. Em que pese reconhecermos as

discriminações a que as pessoas portadoras de tais vícios estão sujeitas, seria

desproporcional comparar tais discriminações àquelas que os egressos do sistema

prisional sofrem quando alcançam a liberdade. Ademais, é de conhecimento público

que mesmo portadores de vício em álcool e drogas ou portadores de outro tipo de

dependência química não chegam a sofrer preconceito ao ponto de se verem

impedidos de conquistar ou manter empregos formais na sociedade, inclusive em

cargos de elevado prestígio social.

Assim, entendemos que a finalidade do projeto de lei em análise é beneficiar uma

categoria de pessoas estigmatizadas em um nível bem mais intenso, de modo que

não se justifica, como pretendem as Emendas nºs 1 e 3, equipará-las a outras

categorias. Ademais, as emendas mencionadas visam a modificar a redação do art.

1º do texto original, propondo a concessão de incentivo fiscal à empresa que

contratar no mínimo dois detentos dos regimes semiaberto ou aberto, egressos do

sistema prisional, ampliando esse universo conforme mencionado acima. No entanto,

o Substitutivo nº 1 acolheu a pretensão contida no Projeto de Lei nº 3.474/2009, do

Governador do Estado, anexado à proposição em análise, o qual utiliza o instrumento

da subvenção econômica para incentivar a contratação de egressos.

A Emenda nº 2, por seu turno, propõe o acréscimo da exigência de garantia de

vagas para mulheres egressas do sistema prisional do Estado, na mesma proporção

de sua participação na população carcerária. Em princípio, vislumbramos que tal

exigência demonstra-se de difícil execução operacional, mas entendemos que

demarcar uma posição afirmativa para as mulheres mostra-se extremamente

favorável. Assim, propomos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, remetendo para

regulamento a garantia de contratação de mulheres egressas do sistema prisional do

Estado.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 1 e 3 e pela

aprovação da Emenda nº 2 na forma da Subemenda nº 1 ao Projeto de Lei nº

1.857/2007, a seguir apresentada.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2
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Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. 5º do Substitutivo nº 1 ao Projeto de

Lei nº 1.857/2007:

“Art. 5º – (...)

III – as condições para o acesso do egresso do sistema prisional 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.”.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Maria Tereza Lara.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 18/8/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Geraldo Galeno

Megale Apocalypse, ocorrido em 18/8/2009, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Waldir Vieira de

Rezende, ocorrido em 17/8/2009, em Conselheiro Lafaiete. (- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 19/8/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Padre João, notificando a desistência por parte do Partido dos

Trabalhadores de sua vaga de membro efetivo na Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.219, em favor do PCdoB. (-

Ciente. Designo o Deputado Carlin Moura para a referida vaga. Às Comissões.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Weliton Prado

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.648 a

3.653/2009 - Requerimentos nºs 4.392 a 4.408/2009 - Requerimento do Deputado Zé

Maia - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública, de

Política Agropecuária e de Saúde e dos Deputados Elmiro Nascimento e Padre João -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sebastião Costa, Padre João, Carlin

Moura, Carlos Pimenta e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura

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

Comunicações - Designação de Comissões: Comissões Especiais para Emitir

Parecer sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei nºs 19.219 e 19.230 e sobre a

Indicação, feita pelo Governador do Estado, dos Nomes dos Srs. Octávio Elísio Alves

de Brito, Antônio Maurício Fortini e Teodoro Alves Lamounier para os Cargos de

Diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG - Despacho de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Zé Maia; deferimento - Discussão e

Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.316 e

3.367/2009; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação

de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.500/2009; discurso do Deputado Weliton Prado; encerramento da discussão;

discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta, Padre João e Alencar

da Silveira Jr.; votação do projeto; aprovação; verificação de votação; inexistência de

quórum para votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda

- Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 3.648/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores do Barreiro e

Silveira - APABS -, com sede no Município de Ibiraci.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Agricultores do Barreiro e Silveira - APABS -, com sede no Município de Ibiraci.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Pequenos Agricultores do

Barreiro e Silveira - APABS consiste em prestar serviços que possam contribuir para

o desenvolvimento e racionalização das explorações agropecuárias e para melhorar

as condições de vida dos seus associados.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.649/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Recicladores de Formiga - Recifor -,

com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Formiga - Recifor -, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a

Associação dos Recicladores de Formiga - Recifor -, com sede no Município de

Formiga. É uma entidade civil sem fins lucrativos, de caráter social, com

personalidade jurídica de direito privado, com duração por tempo indeterminado.
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Tem como finalidades prestar assistência social a grupos vulneráveis; representar

legalmente os recicladores dentro das funções da entidade; integrar seus benefícios

no mercado de trabalho, através da promoção de cursos profissionalizantes; proteger

o meio ambiente através da integração com entidades afins que atuem na promoção

de campanhas educativas e projetos de recuperação ambiental; elaborar projetos,

firmar convênios e outras formas de parcerias com órgãos e entidades públicas,

privadas financiadoras e prestadoras de recursos e serviços para atendimento às

necessidades dos associados; e discutir os interesses e problemas dos associados,

reivindicando aos órgãos públicos a solução deles.

Além disso, visa à integração de seus beneficiários no mercado de trabalho, através

da promoção de cursos profissionalizantes, bem como à integração com órgãos e

entidades em programas de geração de emprego e renda e capacitação profissional.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, pedindo 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.

PROJETO DE LEI N° 3.650/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista, com

sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Boa Vista, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista, fundada em 1983,

vem desenvolvendo um trabalho muito importante para a população residente nesse

bairro e para toda a cidade de Uberaba. Nas áreas de esporte e lazer, a Associação

oferece gratuitamente aulas de ginástica a idosos e crianças bem como competições

para jovens.
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Nas áreas de educação e cultura, são ministradas aulas de alfabetização para

adultos, e há ainda um projeto de inclusão digital.

Com a parceria de voluntários e comerciantes, a Associação oferece o sopão para

pessoas carentes, serviços advocatícios, além de realizar campanhas de doação de

cestas básicas, agasalhos, brinquedos etc. A preocupação da entidade com o jovem

também é admirável, na medida em que cadastra e encaminha ao órgão competente

do poder público jovens em situação de risco, proporcionando-lhes uma melhor

qualidade de vida. Também são realizadas palestras para crianças, jovens e qualquer

pessoa interessada, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância

da preservação do meio ambiente.

Pelo honroso trabalho desenvolvido pela entidade, solicito à Casa apoio para a

aprovação deste projeto de lei, como forma de agradecimento e incentivo à realização

de novos trabalhos sociais.

- 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 3.651/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cia. Atos de Justiça, com

sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Cia. Atos de

Justiça, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2009.

Vanderlei Miranda

Justificação: A Associação Beneficente Cia. Atos de Justiça, com sede no Município

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

26/2/2008, com a finalidade de atender a comunidade local através de educação,

promoção de ações na busca de soluções para problemas que envolvem a

assistência à criança e à juventude, aos idosos e aos portadores de necessidades

especiais.
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Pretendemos, 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, e esperamos 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.652/2009

Declara de utilidade pública o Projeto Vida Nova - Pro Vida -, com sede no

Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública estadual o Projeto Vida Nova - Pro Vida

-, com sede no Município de João Monlevade.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2009.

Vanderlei Miranda

Justificação: O Pro Vida, com sede no Município de João Monlevade, é uma

entidade não governamental sem fins lucrativos, criada em 17/5/91, com a finalidade

de combater a fome, a pobreza, proporcionar moradia digna por meio de programas

comunitários habitacionais. Além disso promove o desenvolvimento de atividades

culturais, esportivas recreativas e de lazer, a proteção e preservação do meio

ambiente.

Pretende-se, com este projeto, assegurar ao Pro Vida 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.653/2009

Institui a Política Estadual do Voluntariado Transformador e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual do Voluntariado Transformador, destinada

a preparar cidadãos e instituições para a prática do voluntariado.

Art. 2º - São objetivos da Política Estadual do Voluntariado Transformador:

I - oferecer capacitação a cidadãos, gestores e lideranças sociais de entidades que

recebem voluntários ou desenvolvem programas de voluntariado;

II - articular os poderes do Estado, entidades do terceiro setor, empresários e

sociedade civil para a realização das políticas públicas voltadas para o voluntariado,

garantindo um caráter intersetorial às ações;

III - promover e aumentar as oportunidades para a prática do voluntariado

transformador;

IV - garantir um sistema de monitoramento e avaliação por meio da elaboração de

indicadores e diagnósticos;

V - garantir a participação de todas as secretarias e demais órgãos do Estado na

prática do voluntariado transformador;

VI - criar um protocolo mínimo para atendimento a gestores e cidadãos que lidam

com o trabalho voluntário.

Art. 3º - São diretrizes da Política Estadual do Voluntariado Transformador:

I - a prática do voluntariado como mecanismo de transformação da realidade social;

II - o fortalecimento das entidades do terceiro setor que trabalham com o

voluntariado;

III - o incentivo a empresas em ações de voluntariado.

Art. 4º - Para o cumprimento dos objetivos da Política Estadual do Voluntariado

Transformador, caberá ao Estado, através da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social:

I - desenvolver cursos e mecanismos de preparação de voluntários e entidades;

II - criar sítio na rede mundial de computadores para auxiliar nos objetivos da

Política, inclusive com oferecimento de cursos à distância, mediante certificação;

III - realizar parcerias com universidades, instituições de ensino e conselhos de

classe;

IV - incentivar e ajudar os Municípios a adotar as diretrizes e objetivos da Política
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Estadual do Voluntariado Transformador;

V - realizar conferências, seminários, fóruns e debates sobre o assunto;

VI - estimular a participação de jovens e estudantes em parceria com a Secretaria

de Estado de Educação e universidades.

Parágrafo único - A forma de cumprimento dos objetivos da Política Estadual do

Voluntariado Transformador será definida entre o órgão executor da política e os

órgãos governamentais de cada área específica, a iniciativa privada e o terceiro setor.

Art. 5º - O Poder Executivo enviará projeto de lei reestruturando a Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social para adequação às disposições desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de contribuir, através do voluntariado

transformador, para a construção de outro mundo, onde o eu caminhe em direção ao

outro, onde os grupos se transformem em redes, a crítica, em cooperação e o

assistencialismo, em promoção da cidadania. Esta proposição objetiva construir um

mundo onde a solidariedade seja um sopro, tão natural quanto a vida.

O Estado Democrático de Direito confere aos Deputados a função e a obrigação de

defender e representar formas de expressar e de organizar os interesses de todos os

cidadãos, até mesmo daqueles que não são eleitores ou daqueles que não são

contribuintes.

O voluntariado sempre existiu. Essa prática era realizada muito antes de existirem

pessoas reunidas em ONGs, Oscips ou fundações e, é claro, sem a presença de

legislações regulamentadoras, sem dia do voluntariado, sem terceiro setor, sem

audiências públicas e sem frentes parlamentares. Basta lembrar que, em tempos

idos, as crianças costumavam nascer nas mãos de uma parteira e que as pessoas

que morriam eram preparadas para o sepultamento por mãos caridosas que se

destacavam na comunidade por esse ato de carinho. Servir era um imperativo do

coração, da emoção e da alma. Era algo feito por gentileza, por fraternidade, por

solidariedade, por equilíbrio, por harmonia. Era algo de dentro para fora, determinado

por motivações existenciais, e não por responsabilidade social, como se fala hoje.
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Passamos a cuidar mais do materialismo e menos do existencial, mais do racional e

menos do emocional, mais do concreto e menos do abstrato. E isso nos faz menos

humanos, menos pacíficos e mais distantes da harmonia, do equilíbrio e do

verdadeiro sentido da vida. Nesse apagão de valores espirituais, humanos e

existenciais, apresentamos esta nossa proposta de valorização, organização e apoio

a quem tem o trabalho voluntário como ação complementar ao que o Estado e outras

instituições não alcançam e ao que pais e mães de família não estão conseguindo

fazer, por diversas razões.

Assim, este projeto tem a intenção de movimentar a estrutura do Estado, através da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que já tem a atribuição, nos termos

do Decreto nº 43.682, de 2003 de realizar um planejamento de médio e longo prazo

com suporte financeiro e parcerias com o terceiro setor e com a iniciativa privada,

com ações claras e ordenadas, com um protocolo mínimo de atuação, para cada

forma de voluntariado.

O Estado não tem condições de, sozinho, realizar o que é preciso. E não é nossa

função substituí-lo - nem a ele, nem ao formador da família.

O voluntariado transformador se propõe a compreender a complexidade dos

problemas sociais, a agir com o apoio de equipes multidisciplinares e conselhos de

classe. Saber conviver em uma sociedade complexa e bem informada é uma

qualidade essencial ao voluntariado hoje. É preciso ter competência humana e

qualidade técnica. O amor não é suficiente. É preciso propagar a ideia, ganhar

espaço entre as classes populares. Não pode ser criada uma instituição que interesse

apenas à classe média ou àqueles que têm tempo disponível. É preciso que ela

promova o exercício da cidadania, sendo responsável pelos assuntos que a todos

afetam.

O voluntariado transformador se propõe a dar ao gestor de instituições filantrópicas

e ao cidadão comum condições para a prática de ações propositivas, com um mínimo

de preparação. Trata-se de valorizar o profissional da ação social em busca da

complementariedade. Justamente por isso, ele não se transforma em mero auxiliar,

ou seja, respeita-se a liberdade que lhe é própria. É preciso disciplinar a sua ação. As

melhores iniciativas se perdem pela incapacidade de submetê-las a um programa, a
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objetivos, a um método, a certos prazos, a uma dedicação séria, a uma avaliação. A

boa intenção é um caminho viável desde que haja capacitação e disciplina; se estas

não existirem, haverá um fracasso. O voluntariado evita palavras fúteis para se

aproximar dos gestos eficazes.

Hoje, o Estado de Minas Gerais é referência em muitas políticas sociais e modelo

no que se refere à gestão pública. Por essas razões, faço um apelo aos nobres

colegas pela aprovação deste projeto de lei, que busca construir um espaço de

governança em voluntariado que propicie o diálogo com o Estado, empresas,

universidades e sociedade organizada, sem a pretensão de substituí-los ou

deslegitimá-los. Pelo contrário, a intenção é agir em conjunto na construção de uma

cultura da solidariedade e do voluntariado transformador.

- 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 4.392/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS - pedido de

informações sobre o fato de essa empresa não estar sendo utilizada pela Secretaria

Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte de Minas e pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas -

Idene - na contratação de mão de obra terceirizada; e sobre o custo dessa mão de

obra na MGS e nas firmas que vêm sendo utilizadas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.393/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Central de Abastecimento de Minas Gerais S.A. -

Ceasa Minas - por seus 39 anos de fundação. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 4.394/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à comunidade de Passa-Tempo pelos 98 anos de

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

Nº 4.395/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Fundação Gorceix pelos seus 50 anos de criação. (- À
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Comissão de Educação.)

Nº 4.396/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências com vistas ao

acompanhamento da atuação de policiais militares em questões que envolvem

pequenos produtores rurais do Município de Pingo d'Água, enviando-se cópia das

notas taquigráficas das reuniões dessa Comissão em 13/7/2009 e 12/8/2009.

Nº 4.397/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de Bom Jesus do Galho pedido de

providências com vistas à apuração da regularidade da Associação dos Municípios de

Pingo d'Água, Bom Jesus do Galho e Córrego Novo, enviando-se cópia das notas

taquigráficas da reunião dessa Comissão em 12/8/2009. (- Distribuídos à Comissão

de Política Agropecuária.)

Nº 4.398/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Comandante-Geral da PMMG

pedido de providências com vistas ao aumento do efetivo policial e do número de

viaturas e à destinação de equipamentos para atendimento da área do Projeto Jaíba.

(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.399/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para a

instalação da Comarca de Jaíba. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.400/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante do 5º Comando Regional de Polícia - CRP - e ao

Chefe do 5º Departamento de Polícia Civil pedido de informações sobre a eventual

atuação de grupos criminosos na Escola Estadual Horizonta Lemos, de Uberaba. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº 4.401/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas a que seja

estendida para os fins de semana e feriados a tarifa diferenciada de energia elétrica;

e a que sejam consideradas como áreas de interesse social as regiões do Projeto

Jaíba e do Norte de Minas, de modo a que recebam tratamento diferenciado do IEF

quanto às restrições ambientais.
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Nº 4.402/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da República e ao Ministro da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento pedido de providências para que o perímetro de irrigação do Projeto

Jaíba seja excluído da área de abrangência do Decreto Federal nº 6.660, de 2008.

Nº 4.403/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Fazenda pedido de providências com vistas à

publicação do decreto relativo à redução de 3% do ICMS incidente sobre produtos da

agricultura familiar.

Nº 4.404/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do BDMG pedido de providências com vistas à

renegociação das dívidas dos produtores rurais da gleba C2 do Projeto Jaíba.

Nº 4.405/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para o cancelamento

das multas ambientais aplicadas aos produtores do Projeto Jaíba com base em

decretos e portarias.

Nº 4.406/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que seja

elaborado programa de incentivo à agricultura no semiárido mineiro, voltado

especialmente para o Projeto Jaíba e prevendo a redução das tarifas de água, a

isenção do ICMS nas contas de energia elétrica e o financiamento subsidiado pelo

BDMG para aquisição de equipamentos de irrigação.

Nº 4.407/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Joaquim Alves de Andrade, Desembargador do

Tribunal de Justiça, por seu trabalho à frente do Projeto Novos Rumos.

Nº 4.408/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para apuração

das Denúncias nºs 19.957, 20.100, 20.101, 20.151, 20.164, 20.419, 12.776, 16.067,

8.471 e 6.856, oriundas da Ouvidoria de Polícia.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Zé Maia.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de
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Administração Pública, de Política Agropecuária e de Saúde e dos Deputados Elmiro

Nascimento e Padre João.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores que

acompanham as atividades da Casa pela TV Assembleia, senhores da imprensa,

senhoras e senhores, costumo dizer e defendo que este local, que esta tribuna, não

deve ser um lugar apenas para lamentar, apontar falhas, criticar; deve também ser

um local onde se façam proposições, onde haja atitudes dentro de um processo

construtivo, e não apenas do ponto de vista da crítica ou de apontamento de falhas.

A minha presença aqui se justifica por dois requerimentos que recentemente

protocolei nesta Assembleia Legislativa. O primeiro deles tem como objetivo propor

que a MGS, empresa pública que realiza processo de seleção e contratação de

pessoal para o Poder Executivo Estadual, para algumas de suas autarquias, para

algumas das empresas públicas do Estado, possa também realizar o mesmo

processo seletivo e as contratações em nível de Municípios. Para isso é necessário

que se mude a lei que criou a MGS, permitindo-se, assim, que ela, mediante convênio

com os Municípios, contrate pessoas para o serviço público municipal.

Justifico o requerimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com o seguinte

argumento: os Municípios enfrentam, neste ano, uma das piores fases da história do

municipalismo.

Por quê? Quando o governo federal, vislumbrando os efeitos da crise mundial,

lançou mão de desonerar o IPI de diversos produtos, inclusive dos veículos,

naturalmente tirou parte expressiva do FPM. É natural que o Município que já tinha-se

planejado dentro da visão do ano anterior, neste instante esteja infringindo a Lei de

Responsabilidade Fiscal com o pessoal, acima dos 54% permitidos. Um servidor que

recebe R$461,00 chega a custar aos cofres do Município algo em torno de

R$1.150,00, quando o Município lança mão de uma empresa particular prestadora de

serviço de contratação de mão de obra. Isso quer dizer que, se contratado por meio

da empresa pública MGS, esse custo chegaria a R$700,00 e, se contratado por meio

de uma firma prestadora de serviço de contratação de mão de obra, ficaria quase o
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dobro do valor a que estou me referindo.

Portanto, encaminho requerimento à MGS para que reflita sobre o assunto e, sendo

possível, peço que modifiquemos a lei, permitindo a assinatura de convênios com os

Municípios.

Vale ressaltar outra questão: os Municípios, quando fazem a contratação direta,

ainda que temporária, enfrentam hoje forte pressão do Ministério Público, que quer a

realização de concurso público até mesmo para serviços de caráter ou de natureza

temporária. Então, proponho que a MGS reflita e que se mude a lei, permitindo-se

que ela contrate também mão de obra para os Municípios. Estes, por sua vez, fariam

o pagamento do valor correspondente aos contratos realizados por convênio, não

havendo, portanto, prejuízo para nenhum dos dois lados.

Quero também lembrar que apresentei um projeto com esse objetivo para que a

MGS pudesse modificar a lei, mas estou optando agora pelo requerimento, por

entender que a iniciativa de mudar a estrutura de poder do Estado não passa por

iniciativa parlamentar, e sim por iniciativa do Executivo.

O outro assunto que quero abordar, aproveitando a oportunidade, é da mesma

natureza e forma que um requerimento, estou pedindo à Assembleia o

encaminhamento ao Senado Federal, mais especificamente ao Senador Osmar Dias,

de manifestação de aplauso pela iniciativa desse ilustre Senador da Proposta de

Emenda à Constituição nº 41. Essa proposta diz o seguinte: “Acrescenta inciso ao art.

159 da Constituição Federal, para o fim de destinar ao Fundo de Participação dos

Municípios 10% do produto da arrecadação das contribuições sociais e de

intervenção no domínio econômico”. Isso quer dizer que o Senador Osmar Dias, nas

suas justificativas e no seu discurso de encaminhamento, que acompanhei, procurou

mostrar ao Senado Federal que os Municípios enfrentam hoje, em razão da

desoneração do IPI e da modificação da tabela do Imposto de Renda, sérias

dificuldades para manter os serviços essenciais à população. Na sua justificativa, o

Senador pondera que o governo federal, ao desonerar o IPI de alguns produtos, entre

estes os veículos, ou reduzi-lo, automaticamente reduziu o que havia de mais

importante no FPM, inviabilizando diversas atividades já programadas e muito

cobradas dos dirigentes municipais. É no Município que as questões acontecem, que
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as pessoas vivem, que as ações sociais são praticadas.

No atual estágio, com o FPM no patamar em que se encontra, com a desoneração

do IPI em diversos produtos, o que se refletiu também no ICMS, já que sobre a

circulação das mercadorias incidia o tributo estadual, há dificuldades. Hoje está

incidindo sobre um valor infinitamente menor, trazendo para os Municípios enormes

dificuldades.

O primeiro requerimento pretende que a MGS modifique a lei que a constituiu,

permitindo que sejam feitas contratações também para o serviço público municipal,

mediante convênio. O segundo requerimento refere-se à manifestação de aplauso ao

Senador Osmar Dias, para que ele continue preocupado e empenhado em determinar

data para votação e aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de

2005.

Ao ler o texto dessa emenda, pude perceber a prudência com que agiu o autor ao

apresentá-la. Ela entraria em vigor a partir do ano seguinte, por tratar-se de matéria

de natureza tributária, demonstrando toda a preocupação que qualquer proposição

séria deve ter.

São, portanto, Sr. Presidente, dois requerimentos, que simplesmente têm caráter

propositivo, de modo a permitir que os Municípios mineiros deem continuação às

ações que vêm praticando e, quem sabe, até as ampliem, porque hoje, da maneira

como as coisas estão, nenhum Prefeito pode fazer projeção de governo para os

próximos três meses, principalmente porque não há mais controle. Resta saber

quanto de quanto se recebe do FPM, quanto de quanto é transferido de ICMS. Fica

sempre essa pergunta. Estabelecendo-se uma regra clara como na Proposta de

Emenda à Constituição nº 41, do Senador Osmar Dias, os Municípios poderão refletir,

planejar, projetar e, quem sabe,dar sequência a atividades essenciais para a

população.

Percebo que o Deputado Carlin Moura quer fazer uma intervenção. Gostaria de

ouvi-lo neste momento, já que meu tempo ainda o permite.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Sebastião Costa,

primeiramente cumprimento V. Exa. pela iniciativa. Os dois requerimentos são

bastante pertinentes. Num primeiro momento, no que diz respeito à MGS, parece-me
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acertado o entendimento de V. Exa. de que se deve ampliar a possibilidade de

atuação da empresa, tendo em vista que, criada para terceirizar serviços, possui

grande número de trabalhadores. Obviamente, à medida que se ampliar o mercado

de trabalho para esses trabalhadores, haverá avanço.

Chama minha atenção o fato de o governo de Minas Gerais agir na contramão

disso. Os próprios órgãos da administração direta do Estado, suas autarquias, como

a Copasa e a Codemig, têm rescindido seus contratos com a MGS. Para terem uma

ideia, nas atividades do Centro Administrativo deixou-se de firmar contratos com essa

empresa. A Copasa também está extinguindo seus contratos, o que coloca em risco o

emprego de várias pessoas que participaram do processo seletivo e estão no quadro

de reserva da MGS. Seus empregos estão ameaçados.

A própria MGS tem apresentado comportamento discutível. Quando o processo

seletivo é feito, para os trabalhadores serem demitidos, é preciso haver uma

comissão de avaliação, a qual verificaria se seria caso de demissão. Nada disso tem

sido observado. Os trabalhadores da MGS estão, sem dúvida nenhuma, em situação

muito delicada. O requerimento de V. Exa é muito pertinente, mas acho que

precisamos fazer uma discussão mais profunda sobre a situação da MGS,

especialmente sob a ótica dos trabalhadores que lá estão, que passaram pelo

processo seletivo, estão no cadastro de reserva e hoje veem seu emprego

ameaçado.

A preocupação de V. Exa. com os Municípios também é importante. Temos de

entender que a situação dos Municípios e do Brasil como um todo melhorará com o

crescimento econômico. Os últimos indicadores da macroeconomia mostram que o

Brasil volta novamente ao ritmo do crescimento econômico. Os últimos indicadores

econômicos apontam o final de 2009 e especialmente 2010 com uma perspectiva

melhor.

Só teremos tributo para dividir se o Brasil voltar a crescer novamente. O Presidente

Lula tem tido muito essa preocupação. O crescimento econômico é a chave para

salvar os Municípios e a economia do Brasil.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, estou concluindo. Respondendo, o

requerimento sobre a MGS já permitiu que o assunto fosse abordado e discutido aqui.
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Quanto ao outro requerimento, acho que a iniciativa do Senador Osmar Dias vai além

da própria questão do crescimento abordada pelo Deputado Carlin Moura, ou seja,

ela distribui também parte de receitas que hoje não se incorporam ao FPM. Por issso,

eu entendo que ela é importante, porque todos os governos, quando enfrentam

qualquer crise, lançam mão de uma nova contribuição. Mas ninguém transforma a

contribuição em tributo. Ele está propondo que as contribuições se incorporem

também ao FPM, o que é, além de necessário, justo.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

faço uma saudação especial aos que nos acompanham também na galeria e pela TV

Assembleia. O assunto que trago à tribuna diz respeito a uma situação de fato

delicada, que acompanhamos desde antes de assumirmos o mandato, em 2003.

Temos acompanhado muito de perto os avanços das hidrelétricas e das pequenas

centrais hidrelétricas - PCHs. Confesso que tive de reconsiderar o meu

posicionamento, o meu conceito em relação às hidrelétricas e às PCHs.

Inicialmente, camarada Deputado Carlin Moura, eu até achava, sobre as PCHs,

que, por serem pequenas centrais, os impactos seriam menores, tanto os sociais

quanto os ambientais e, consequentemente, os econômicos. Então, elas têm impacto

econômico negativo na comunidade pelo fato de, na maioria das vezes, a área de

inundação ser menor.

Hoje tenho clareza de que estava equivocado em relação às PCHs. Por quê? O

outro grande problema em relação ao impacto para o Município é o aspecto

econômico.

O empreendedor chega e diz à comunidade, ao Prefeito, aos Vereadores, às

lideranças formadoras de opinião que se trata de um grande empreendimento para o

Município e até para a região. Diz ainda que os impactos seriam reduzidos por uma

compensação muito superior às condições naturais e do momento presente.

Primeiro, sobre a questão ambiental, é impossível um empreendimento que não use

os recursos hídricos, a água, situados sempre nas áreas das cachoeiras, porque os

pontos-alvo das PCHs são justamente as quedas de água, porque isso diminui, e
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muito, o custo dos empreendimentos. Portanto, eles sempre interferem nas áreas de

lazer da comunidade, sobretudo dos mais pobres, que não têm como pagar as

mensalidades de um clube e ter acesso a piscinas. As áreas de uso público é que são

os alvos, como é o caso das belíssimas cachoeiras existentes por Minas Gerais afora.

Todas essas áreas não objeto de projetos de construção de PCHs.

Outra questão séria é a geração de empregos. Uma vez instalada, uma PCH não

gera mais que quatro empregos, porque tudo é feito eletronicamente. A mesma

pessoa que vigia o estabelecimento também aciona os equipamentos. Além disso,

ainda existe a alternância. Nesse caso, muitas vezes só existe um funcionário, no

máximo dois, considerando os revezamentos existentes.

Um outro fator preocupante é que essas empresas são espertas em driblar a

legislação. Isso faz com que aumente o número de PCHs em vez de haver

construção de hidrelétricas. O único tributo que uma PCH paga é o ICMS e, mesmo

assim, com uma tarifa reduzida, enquanto uma hidrelétrica tem de pagar “royalties”. É

uma ilusão, Prefeitos, Vereadores e lideranças, acreditar que haverá um ganho para

o Município. Uma PCH não tem obrigação, ou melhor, está isenta de pagar

“royalties”, diferentemente de uma hidrelétrica, que, nos termos da lei, tem de fazer

essa compensação financeira ao Município. Então, na verdade, as PCHs não

aumentam a receita dos Municípios nem geram emprego. Além disso, uma área que

seria de uso público fica restrita a uso particular, incluindo os recursos hídricos.

Até agora, falei das PCHs de maneira geral, em Ferros, no Triângulo Mineiro e na

Zona da Mata, perfazendo mais de 300, algo escandaloso, e agora gostaria de falar

sobre uma PCH específica, a de Aiuruoca. Estou falando do Processo nº

02015.005913-25/2009, que não teve anuência do Instituto Chico Mendes para

instalação, nem foi submetida a todo o processo de avaliação técnica do IEF, do

Ibama e da própria Supram.

Todas as análises indeferem, todos os pareceres técnicos não permitem a

instalação dessa PCH de Aiuruoca. Na verdade, é de espantar: o número de

condicionantes é de 155. É um escândalo. Entretanto, 12 conselheiros do Copam

regional, de 19, votaram favoravelmente, ou seja, ignoraram todo o estudo técnico.

Isso é um desrespeito à formação, aos profissionais, ao próprio Estado, que dá
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condições a profissionais competentes de fazerem um estudo técnico da matéria sem

influências de terceiros, baseado até na Lei Federal nº 11.428, que é a Lei da Mata

Atlântica.

Quero cumprimentar o Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, que também foi firme em não referendar essa decisão

do Copam regional. Consciente da sua responsabilidade, da legislação em vigor, dos

pareceres, não compactuou com o erro desses conselheiros, mas, ao mesmo tempo,

o nosso Secretário de Estado - independentemente da questão política, quero

respeitar o Estado - tomou uma posição de Pilatos: lavou as mãos. Uma coisa é ele

pôr fim ao projeto e dizer: “Aqui, não”. Mas o que ele fez foi passar o projeto ao

Secretário Adjunto, ou seja, sua posição foi: “Eu não faço, mas, se você quiser, pode

fazer”. Isso é arriscado. Não sou contra os empreendimentos, mas, como disse na

introdução desse discurso, embora veja que é possível existir empreendimentos que

alcancem lucros, eles precisam dar a sua contribuição ao Município. No caso da

PCH, a contribuição é zero. Não dão porque estão isentas de “royalty”, a tarifa de

ICMS é mínima, não geram emprego e trazem um grande dano social e ambiental,

porque são inúmeras as desapropriações. Estas são feitas em áreas agricultáveis,

nas melhores áreas, porque as áreas de várzeas, as áreas de preservação

permanente, as áreas que são inundadas são sempre as mais próximas do leito do

rio. A desapropriação é sempre de inúmeros agricultores pequenos, de agricultores

familiares.

De um lado, cumprimento o Secretário José Carlos Carvalho pela sua posição de

respeitar a análise técnica, de respeitar a Lei Federal nº 11.428.

Quero cumprimentar também o movimento social que há mais ou menos 10 anos

luta para mostrar às lideranças que o empreendimento que deve ser feito ali, de

acordo com análise da Universidade Federal de Viçosa e da UFMG, é o Observatório

da Mata Atlântica, preservando-se o turismo, que é a vocação natural da região, por

sua beleza. Por tudo isso, não cabe fazer ali uma PCH. Que os movimentos sociais

se unam e consigam barrar os projetos que não garantam qualidade de vida. Que

façam essa PCH em outra área. Em Minas, que é a caixa d´água do Brasil, há muito

espaço para isso; assim, o Estado deveria fazer um estudo pormenorizado e indicar
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onde seriam menores os impactos sociais e ambientais. É preciso dar esse indicativo

aos empreendedores que querem obter seus lucros a partir da riqueza natural que

são as águas, pertencentes à União e, portanto, a todo o povo brasileiro - no caso,

todo o povo mineiro.

Quero cumprimentar ainda ao Gérson, do Grupo de Estudos em Temática

Ambiental - Gesta - da UFMG, ao grupo da UFV, à minoria de Conselheiros do

Copam que votou contra, embora tenha sido vencida, e ao Secretário José Carlos

Carvalho. Espero que o Secretário Adjunto, o Shelley, tenha consciência e considere

sobretudo a Lei no 11.428. Que viva Aiuruoca! Que ela possa ser sempre acolhedora

com o turismo ecológico, não com a PCH. Eram as minhas considerações, Sr.

Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, telespetadores da TV Assembleia, boa tarde. Na oportunidade,

cumprimento o Deputado Doutor Viana por sua importante participação no

andamento de obras estruturais importantes para Minas Gerais, como a revitalização

da BR-135. A atuação de V. Exa. é de extrema importância nesse processo, que

reflete também a importância e o carinho com que o governo do Presidente Lula vem

olhando para o Estado de Minas Gerais. Conseguimos obras como a revitalização da

BR-135 e a duplicação da BR-262; agora, nossa grande batalha é pela duplicação da

BR-381, do trevo de Belo Horizonte a Governador Valadares - essa é a grande obra

de que precisamos em Minas Gerais, e havemos de conseguir a sua realização.

Pois bem, venho a esta tribuna falar a respeito de uma importante audiência pública

de que tive oportunidade de participar com a colega Deputada Rosângela Reis,

realizada no Município de Belo Oriente, na última sexta-feira, convocada pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal, a requerimento

do ilustre Deputado Federal Carlos Willian, e que contou com a presença do

companheiro Deputado Federal Leonardo Monteiro, da nossa querida Governador

Valadares.

A audiência pública teve como objetivo discutir a construção do novo aeroporto da

Usiminas no Município de Belo Oriente. Houve grande participação da comunidade,
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com a presença do Prefeito Humberto, de Belo Oriente, do Prefeito Luiz Reis, de

Periquito, do Prefeito Joselito e de diversos Vereadores à Câmara Municipal de Belo

Oriente, representada pelo Presidente Alex. Contamos com a presença do Dr. Rivelli,

Diretor da Cenibra, e do Dr. Délson Tolentino, Diretor da Usiminas. Também

estiveram presentes vários trabalhadores da região, Vereadores de Ipatinga,

Periquito, Bom Jesus do Galho e Açucena. Enfim, houve massiva participação de

mais de 1.500 pessoas. A audiência teve o objetivo primeiro de entender a questão

do aeroporto. O aeroporto da Usiminas foi o primeiro aeroporto privado construído no

Brasil. Posteriormente, com a mudança da legislação, que determina que os

aeroportos no Brasil só podem ser públicos, o governo do Estado fez um convênio

com a Usiminas. Aquele aeroporto que existe em Santana do Paraíso - muitos

pensam que é Ipatinga - fica em um terreno particular da Usiminas, mas ele é público,

por meio de uma parceria entre o governo federal e a Usiminas. Hoje está sendo

planejada uma expansão da Usiminas, muito importante do ponto de vista da

economia mineira e brasileira, pois a siderúrgica se credencia a ser uma empresa que

ampliará a produção de chapas de aço. Isso é importante porque a nossa riqueza

mineral é transformada em valor agregado maior por meio da produção de chapas de

aço e tubulações sem costura. A Usiminas credencia-se para produzir a tubulação

necessária para exploração de petróleo em águas profundas, como o pré-sal,

estruturas metálicas que podem ser utilizadas na construção civil e novas tecnologias

com acréscimo de minério de ferro na formação do aço, como a inclusão do nióbio,

que torna o material mais resistente. Em seu processo de expansão, a Usiminas

avaliou que o local mais adequado para fazer uma nova caldeira seria ao lado do alto-

forno que já existe, pois traria uma sinergia maior. O local mais adequado é onde hoje

está a pista do aeroporto. Com o propósito de fazer o seu novo alto-forno, a sua

expansão para aquela área, por força de contrato, a Usiminas se vê obrigada a

arrumar outra área que tenha as dimensões e as características necessárias para a

construção de um novo aeroporto.

Num primeiro momento, a área aventada é do Município vizinho de Bom Jesus do

Galho. Mas a área não teve a aprovação dos órgãos ambientais porque fica muito

próxima ao Parque Estadual do Rio Doce, área de preservação ambiental. As
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condições ambientais não eram propícias para a construção do aeroporto no terreno

de Bom Jesus do Galho. A partir de então, passou-se a procurar novos locais para

fazer o novo aeroporto. Um dos locais que tem as melhores condições é um terreno

localizado em Belo Oriente, que tem também uma outra grande empresa, importante

para a economia mineira, a Cenibra, empresa de celulose. O terreno que tem as

condições adequadas para a construção do novo aeroporto fica em propriedade da

Cenibra. Então, teria ser feita a aquisição desse terreno para que lá pudesse ser feito

o novo aeroporto.

Em que pé se encontra a questão do novo aeroporto? A Cenibra apresenta

algumas objeções e preocupações sobre o empreendimento. Ela receia que a

construção do aeroporto na área indicada no futuro atrapalhe ou inviabilize o seu

processo de expansão. O objetivo dessa audiência pública foi justamente pontuarmos

essas controvérsias e apontarmos saídas e soluções, com a compreensão de que a

construção do aeroporto em Belo Oriente é de fundamental importância para o

desenvolvimento do Vale do Aço e para a economia mineira. E acreditamos que pode

trazer benefícios para todos. O Vale do Aço é uma das regiões mais promissoras do

ponto de vista do desenvolvimento econômico. Com o processo de expansão da

Usiminas e de crescimento da Cenibra e da região como um todo, o aeroporto seria,

sem dúvida alguma, um importante instrumento para o fomento do crescimento e

desenvolvimento econômico. E num Município muito importante, Belo Oriente, que

vem também passando por um processo de transformação significativa.

O Dr. Humberto, Prefeito de Belo Oriente, do PT, que foi eleito na última eleição e

tomou posse em janeiro, já vem mostrando, com muita habilidade, capacidade e

competência, que o Município tem possibilidade de ter um crescimento sustentável e

crescer muito nesse processo. Temos a visão de que o aeroporto é importante,

especialmente naquela área em Belo Oriente. Entendemos que a junção do aeroporto

e a duplicação da BR-381 serão fatores para potencializar o crescimento da região.

Durante a audiência pública, quando tivemos a oportunidade de ouvir as pessoas, as

comunidades, houve um grande consenso de que é fundamental a construção desse

aeroporto em Belo Oriente. E, por sugestão do Deputado Carlos Willian, foi formada

uma comissão de acompanhamento tendo à frente o Prefeito Humberto, para que
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possamos acompanhar as pequenas arestas e divergências e agilizar o processo

para liberar o alvará de construção do aeroporto e começar a sua construção. Com

muito prazer, concedo aparte à nobre Deputada Rosângela Reis, que teve uma

participação importante nessa audiência pública. Rosângela Reis é Deputada

majoritária do Município de Belo Oriente e está sempre presente nas lutas, a fim de

trazer melhorias para a região, como foi, por exemplo, a reunião que possibilitou a

instalação da Comarca de Belo Oriente.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Deputado Carlin Moura, quero

parabenizá-lo pela luta que vem travando naquela região do Vale do Aço. Realmente

precisamos unir forças para, cada vez mais, levarmos os benefícios para aquela

região. V. Exa. fala do aeroporto industrial. Já temos acompanhado isso ao longo dos

anos. Quando me mudei de Coronel Fabriciano - aliás, nasci numa cidade bem

próxima -, já acompanhávamos desde o início, dentro daquele berço siderúrgico, o

crescimento da Usiminas, que é uma empresa próspera, válida e tem gerado vários

empregos para as nossas Minas Gerais. Essa região tem contribuído

significativamente com o PIB do Estado, que é de aproximadamente 40%. Nesse

berço, temos a expansão da Usiminas, aliás, dentro de uma área onde hoje está

localizado o aeroporto da Usiminas, no Município de Santana do Paraíso. No entanto

esses Municípios estão hoje conurbados. Temos de trabalhar e lutar pela região

metropolitana. Quando entramos na Assembleia Legislativa, a nossa luta foi

justamente trabalhar a Região Metropolitana do Vale do Aço, para que cresça

integrada.

Como V. Exa. disse, nesse berço está Belo Oriente, Município de grande receita.

Contudo é necessário que se levem os benefícios para esse Município. Temos

trabalhado com afinco para que o aeroporto seja construído no Município de Belo

Oriente, que está bem próximo de Ipatinga, numa distância de aproximadamente

20km. Não podemos deixar que esse aeroporto saia desse local, dessas imediações.

Na verdade, contará com o nosso empenho e a nossa luta para que, além do

aeroporto, asseguremos outros benefícios para aquela região.

É muito bom ver o interesse de V. Exa. para com a região. Sou Deputada

majoritária daquele Município e da região. Lutaremos com afinco para que Belo
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Oriente faça o seu crescimento. Parabéns. Muito obrigada.

O Deputado Carlin Moura* - Deputada Rosângela Reis, obrigado pelas palavras.

Para concluir, tenho certeza de que, com a nossa união, a ajuda de V. Exa., a do

Deputado Juninho Araújo, que, aliás, tem contribuído muito para o progresso daquela

região, e a da Deputada Cecília Ferramenta, o Vale do Aço será, sem dúvida

nenhuma, uma grande locomotiva de Minas Gerais e da economia brasileira.

Quero nesta oportunidade, mais uma vez, felicitar e parabenizar o Prefeito

Humberto, de Belo Oriente, que tem realizado um brilhante trabalho à frente daquela

Prefeitura. Assim como conseguimos a instalação da Comarca de Belo Oriente,

certamente conseguiremos a construção do aeroporto nesse Município. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Meu caro Presidente em exercício, companheiro

Deputado Doutor Viana; Srs. Deputados presentes, imprensa que faz a cobertura da

Assembleia de Minas; povo do nosso Estado. Nesta tarde, quero tratar de dois

assuntos: o primeiro refere-se à atuação da Ruralminas na minha região, o Norte de

Minas. A Ruralminas é um órgão importante e prestigiado do governo do Estado e

está fazendo um trabalho muito bom, na região, na assistência aos Municípios, num

acordo com a Secretaria de Reforma Agrária do Estado, na titulação das terras

devolutas. Neste espaço, quero cumprimentar o Secretário Manoel Costa e o governo

Aécio Neves, que, sem dúvida alguma, está fazendo uma verdadeira revolução na

titulação dessas terras na região. Todos os pequenos proprietários que moram em

terras de até 50ha e que não possuem título de suas terras estão recebendo

gratuitamente esse título. É um convênio do governo do Estado com o governo

federal. Há equipes fazendo a medição das áreas. Os documentos dessas terras

estão sendo entregues aos legítimos donos sem ônus algum, até mesmo do registro

desse documento. Esse é um trabalho da Secretaria de Reforma Agrária e da

Ruralminas. A Ruralminas está também realizando um grande trabalho na construção

de pequenas barragens. O Governador Aécio Neves, entendendo que a seca do

Norte de Minas não se combate apenas com a distribuição de caminhões-pipas -
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aliás, todos os anos há distribuição desses caminhões -, adutoras, canos, bombas

d’água e perfuração de postos artesianos, determinou que a Ruralminas, por meio de

suas equipes mecanizadas, construísse - o que já está sendo feito - barragens de

pequeno e médio portes em todos os Municípios norte-mineiros. Nesse último final de

semana, acompanhei o Prefeito de Glaucilândia, Marcelo Brant, na visita a uma

dessas barragens construídas nesse Município e em todo o Norte do Estado. Essa

barragem, sem dúvida, será fundamental para perenizar os córregos que correm no

período das chuvas e, na seca ou até mesmo fora desse período, como neste mês,

são cortados. Com as próximas chuvas, essas barragens serão cheias, e os córregos

serão perenizados. Deixo os meus cumprimentos a Celso Cota, Presidente da

Ruralminas; ao combativo companheiro Paulo Bregunci, ex-Presidente, hoje Vice-

Presidente, da Ruralminas, que está prestando esse grande benefício a nossa região.

A Ruralminas, em consórcio com o DNOCS, está construindo no Município de São

João do Paraíso a maior obra e a maior barragem na região. É uma obra de mais de

R$150.000.000,00, que irá perenizar o Rio São João. Serão beneficiadas 1.500

pequenas famílias no Município de São João do Paraíso. Essa é uma vitória

fantástica da região, daquele povo, do Prefeito Souza, que não deixou de acreditar

um só minuto, que lutou muito para que essa obra fosse construída. Com isso, São

João do Paraíso beneficiará mais de 1.500 pequenos produtores. Vemos a presença

da Ruralminas, órgão que, até pouco tempo, não tinha tanta visibilidade, talvez

servisse muito mais para fazer pequenas obras, mas hoje desponta com esse

potencial enorme na construção da Barragem de Peão, em São João do Paraíso, e

de pequenas barragens em outros Municípios. Além de agradecer-lhes e

cumprimentar a direção e os técnicos da Ruralminas, convidamos o Dr. Celso Cota a

estar presente. Confesso que tinha dúvidas quando foi convidado para presidir a

empresa - ele deixou a Prefeitura de uma cidade da região metropolitana, Mariana.

Fiquei um pouco cético, pensando se esse ex-Prefeito daria conta do recado, tendo

em vista tratar-se de pessoa que não conhece a realidade norte-mineira. Foi com

grata surpresa que vimos a sua atuação, ombreada com o Paulo Bregunci. Deixo,

pois, meus agradecimentos e cumprimentos a toda a equipe da Ruralminas por essas

obras fantásticas que estão fazendo e certamente tornarão a seca de 2010 -
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felizmente não atuarão na seca de 2009 - mais tranquila e amena. Aos poucos,

vamos vencendo esses problemas que estão acontecendo.

Quero deixar claro, meu caro Doutor Viana, que o Governador Aécio tem uma

característica própria. Enquanto vemos a bagunça acontecendo em Brasília,

candidatos saindo do PT, como a Senadora Marina, que hoje deixou o PT para filiar-

se ao PV; enquanto vemos candidaturas sendo estimuladas para disputar o governo

brasileiro; enquanto vemos aquele disse não disse, aquele bate-boca entre a Ministra

Dilma e a ex-integrante da Receita Federal - reuniu, não reuniu, tem agenda, não tem

agenda -; enquanto tudo isso acontece, vemos o Governador Aécio Neves avançando

com o seu programa. É por isso que nós, mineiros, sentimo-nos na obrigação,

compelidos a procurar cada vez mais dar assistência e apoiar o nosso Governador

nessa cruzada em direção à Presidência da República. Minas Gerais está dando

demonstração de que é um Estado fortalecido, que superou todas as grandes

dificuldades, que está saindo da crise com mais rapidez, agilidade e consistência.

Vemos que Minas avança, que o Governador avança nessa caminhada em direção à

Presidência da República.

Consta em ata da comissão executiva do nosso partido, o PDT, que, se o

Governador Aécio Neves se aventurar e realmente conseguir ser candidato,

marcharemos unidos, para que ele seja o nosso Presidente da República. Isso

demonstrará que, mais uma vez, Minas se apresenta em momentos de crise;

demonstrará que Minas tem nomes de responsabilidade, de competência, de ética

para assumir essa missão de disputar o governo federal, a Presidência da República.

Demonstrará ainda que é possível o Brasil crescer dando assistência, principalmente,

às pessoas humildes e mais carentes, fortalecendo a nossa indústria, a agronomia,

respeitando o meio ambiente. Tenho a certeza de que isso acontecerá, porque o

Governador se preparou para isso e é hoje o melhor nome, o mais preparado para

disputar a Presidência.

Por falar no Governador Aécio Neves, meu caro Presidente, nesse último final de

semana estivemos em Varzelândia acompanhando o Secretário de Governo Danilo

de Castro, que recebeu o título de Cidadão Benemérito de Varzelândia, uma

homenagem da sociedade pela inauguração da estrada que liga São João da Ponte a



____________________________________________________________________________
879

Varzelândia. Pelo andamento das obras, até abril do ano que vem, data em que o

Governador Aécio Neves estará saindo do governo de Minas para disputar a

Presidência da República, não teremos uma só cidade que não tenha sua via de

acesso asfaltada. Quero agradecer a Varzelândia o acolhimento que tivemos, a

medalha de honra que recebi, concedida a uma autoridade por ano. Fico muito feliz

porque foi um somatório de esforços, um trabalho que fizemos com muito amor e

carinho pelo povo de Varzelândia e que recebeu o respaldo eficiente do Governador

Aécio Neves, da sua equipe de trabalho, do DER, com a presença do Dr. José Élcio,

e da Setop, para que pudéssemos inaugurar essa estrada.

Dentro de alguns dias estaremos inaugurando também a estrada de Bonito de

Minas. Disse desta tribuna que a estrada de Januária a Bonito de Minas era a pior

estrada do País, gastam-se 4 horas para se percorrerem 50km. E hoje está lá aquela

estrada que vai levar o progresso e o desenvolvimento a Bonito de Minas.

A estrada de São João do Pacuí já tem data marcada para inauguração, dia 22 de

dezembro. Estrada de Botumirim e Itacambira, cidades históricas. Itacambira possui

uma igreja de quase 400 anos. Uma cidade lindíssima, um povo bom e trabalhador,

um dos maiores sítios históricos do País. Já foi iniciado o serviço de pavimentação

dos 60km de Montes Claros a Itacarambi. A estrada de Francisco Dumont, cidade

histórica com um sítio maravilhoso. É dessa forma que o governo Aécio faz a

diferença. Ele habilita e firma seu nome para ser o grande Presidente do nosso país.

Queria cumprimentar, com um abraço, a nossa sempre presente Deputada Maria

Lúcia Mendonça. Aqui é sua Casa, seja bem-vinda, Maria Lúcia Mendonça.

Por último, Presidente, falando ainda em estradas, gostaria de dizer que no próximo

dia 27 a Comissão de Transportes, liderada por mim e pelo Deputado Doutor Viana,

estará percorrendo de Belo Horizonte a Montes Claros, fazendo uma vistoria nas

obras da BR-135. Essa vistoria irá culminar em Montes Claros, com uma audiência

pública na Associação Comercial e Industrial, para que possamos ter acesso às

informações da BR-135. São R$500.000.000,00 do povo brasileiro que estão sendo

aplicados nessa BR. Quero aqui convidar os Vereadores, os Prefeitos que

administram as cidades ao longo da BR-135 para que estejam presentes no dia 27,

quinta-feira, às 17 horas. É o grande sonho do Norte de Minas, a estrada da
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integração, a estrada do desenvolvimento, a estrada que transporta toda a riqueza

não só do Norte de Minas, mas também do Nordeste brasileiro. Foi uma vitória

enorme, sem precedentes, quando conseguimos que o governo federal liberasse os

recursos para a restauração completa da BR-135. Espero que igual vitória possamos

conseguir em outras BRs do Estado: BR-367, ligando Almenara a Salto da Divisa;

BR-267, ligando a Poços de Caldas, uma grande cidade, uma das maiores do Brasil.

É com luta, persistência, presença e muito trabalho que vamos ter do governo federal

o mesmo tratamento que o governo Aécio está dando às estradas estadualizadas. As

BRs, estradas federais, também precisam ter esse tratamento por parte do Presidente

Lula e das nossas autoridades. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar a todos e a todas e fazer aqui um

reconhecimento. O governo do Estado tem de agradecer muito ao governo do

Presidente Lula, pois nunca recebeu tantos recursos em toda a sua história como

agora. Na área de infraestrutra, há os recursos do PAC. Darei o exemplo do Triângulo

Mineiro, que é um verdadeiro canteiro de obras, com mais de R$1.000.000.000,00 em

viadutos, duplicações, passarelas, pontes. Há, portanto, um grande investimento em

infraestrutura, como jamais visto em outros governos. Realmente temos de

parabenizar e gostaríamos de ver por parte do Governador Aécio Neves o mesmo

reconhecimento do Presidente Lula. Na área social, temos o Bolsa-Família, o ProUni,

o aumento do número de vagas nas universidades, os cursos técnicos

profissionalizantes - com a inauguração do Cefet em Paracatu -, a abertura de novos

câmpus em outras cidades, a ampliação das universidades - como aconteceu em

Ituiutaba, com a criação de mais um câmpus da Universidade Federal de Uberlândia -

, a construção de novas universidades e o oferecimento de novos cursos e mais

vagas. O governo, portanto, investe muito na educação, na área social e também na

infraestrutura - mais de R$1.000.000.000,00 só de investimentos no Triângulo

Mineiro. Estamos até comemorando a duplicação da BR-050, de Araguari a

Uberlândia, um sonho antigo que vai se tornar realidade e será comemorado por toda

a população dessas duas cidades.
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Gostaria de parabenizar o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente desta Casa,

que subiu à tribuna e questionou as multas aplicadas pela BHTRANS, que, no nosso

entender, não pode multar, pois não tem poder de polícia. O Deputado já aborda esse

assunto há muitos anos, nesta Casa, e gostaria de parabenizá-lo. Hoje trouxe uma

cópia do jornal “O Tempo”: “Guarda Municipal faz ultimato por direito de emitir

multas”, ou seja, quer mais e mais multas, quer o direito de multar. Tenho dados

divulgados pela imprensa, e, para se ter uma ideia, em Belo Horizonte, a cada

minuto, um motorista é multado pela BHTRANS. Nos primeiros seis meses deste ano,

foram mais de 307 mil motoristas multados, autuados por alguma infração, o que

rendeu mais de R$22.000.000,00 aos cofres públicos da empresa. As 307 mil multas

emitidas pelos agentes de trânsito e pelos radares fixos mostram que, a cada hora,

71 motoristas são autuados, com um total de 1.709 motoristas multados por dia.

Pergunto se há interesse para o poder público de os motoristas se educarem e não

serem mais multados. Não há. O interesse é justamente a indústria da multa, pois

rende muito dinheiro - mais de R$22.000.000,00 foram para os cofres públicos em

apenas seis meses. Se a BHTRANS educasse a população, esse número não cairia?

Logicamente, mas, pelos números, o interesse é continuarem multando, para

continuarem arrecadando. A cada minuto, um motorista é multado - por dia, são mais

de 1.709. Não há, portanto, o interesse na educação, nas campanhas educativas. E

essa é justamente a responsabilidade da Guarda Municipal. Agora, além de a

BHTRANS multar, a Guarda Municipal também quer fazê-lo. Há questionamentos

aqui da OAB e do próprio Ministério Público em relação a essa legitimidade para a

BHTRANS e a Guarda Municipal multarem.

A Guarda Municipal realmente presta um trabalho belíssimo, de prevenção, de

cuidar do patrimônio público, às portas das escolas, nas praças. Aliás, tive a

felicidade de participar da formatura de uma turma, acompanhei-os, e até criaram

uma banda. Então o pessoal da Guarda Municipal presta um trabalho muito bonito,

assim como a BHTRANS.

Na minha avaliação, não é competência da Guarda Municipal multar. Quer dizer,

são mais 139 agentes que querem esse direito. Além de os agentes da BHTRANS já

multarem, os Guardas Municipais querem multar também. Não podemos concordar
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com isso. Então fica aqui o nosso questionamento. Não concordamos. Já

apresentamos requerimento ao Prefeito Márcio Lacerda, solicitando um

posicionamento, para que ele não acate o que foi acordado em reunião com o

Coronel responsável pela Guarda Municipal, que não permita que os Guardas

Municipais multem e que os coloque para cumprir suas funções, nas suas

responsabilidades. Qual é a função da Guarda Municipal? A sua função é cuidar do

patrimônio público, da segurança às portas das escolas, nas praças, e não multar. A

população já não aguenta mais tantas multas, de valores exorbitantes, totalizando

mais de R$22.000.000,00.

Aprovamos, nesta Casa, um projeto de lei que prevê o parcelamento das multas de

trânsito em 12 parcelas - a Lei nº 15.956. Porém, infelizmente, o governo do Estado

não regulamentou isso até hoje, então não está cumprindo o dispositivo da Lei nº

15.956. Caberia ao governo do Estado regulamentar isso. Não estamos fazendo

remissão alguma; quem deve terá de pagar, mas pelo menos poderia ajudar o

cidadão com o parcelamento em 12 vezes. Não oneraria tanto. Portanto, estamos

cobrando uma posição por parte do governo do Estado.

Em relação à BHTRANS, estamos aguardando uma decisão da Justiça. Aliás, a

matéria do jornal “Hoje em Dia” diz que a BHTRANS pode até devolver verba de

multa. O processo está no Superior Tribunal de Justiça. Esperamos que seja uma

decisão favorável aos consumidores, aos proprietários de veículos do Estado.

Estamos aguardando a decisão. Mais uma vez, fazemos um apelo ao Prefeito Márcio

Lacerda, por meio de requerimento, para que suspenda imediatamente a

competência da BHTRANS para fiscalizar e aplicar multas. Essa é a nossa

solicitação. O nosso requerimento é para que o Prefeito suspenda imediatamente a

competência da BHTRANS para fiscalizar e aplicar multas aos motoristas pelas

infrações de trânsito na Capital, bem como a decisão de autorizar o poder de polícia e

de multa para a Guarda Municipal de Belo Horizonte. O processo foi iniciado em 2004

e poderá ser decidido em benefício da população. Caso contrário, se a decisão não

for favorável, haverá milhares de ações de motoristas requerendo os valores já

pagos. Qual é o entendimento do Ministério Público e da OAB? O entendimento do

MP e da OAB é que a situação é inconstitucional. Assim, cobramos uma postura por
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parte do Prefeito Márcio Lacerda.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Eu estava conversando com o

Presidente da Câmara de Machado, que acompanhava o seu pronunciamento, e ele

me disse: “Oh, Deputado Alencar, veja o que o Deputado Weliton Prado está falando;

ele está falando o que o senhor vem falando há anos”. E não havia uma caixa de

ressonância aqui. Eu falava para o Vereador Geleia: Vereador, ainda bem que agora

estamos na luta com um Deputado ferrenho. Quando fui Presidente da Comissão de

Trabalho, recebemos aqui taxistas e apresentamos o que estava acontecendo sobre

as multas. Isso não é de hoje, Deputado, isso vem do governo passado, do Sr.

Fernando Pimentel.

O Sr. Fernando Pimentel, na administração passada desta cidade, colocou o

soldadinho de chumbo multando em Belo Horizonte de cabo a rabo. Posso falar isso

aqui, porque fui o Presidente da Comissão que criou a BHTRANS na Câmara

Municipal. E isso não aconteceu agora. Estamos falando da criação da BHTRANS,

quando municipalizamos o transporte público, há cerca de 18 anos. Criamos a

BHTRANS, e ela foi multando, e o povo belo-horizontino reclamando. V. Exa. se

lembrará de quando fizemos uma campanha aqui para mostrar que radar não existe

para gerar multas, mas para educar, e Belo Horizonte não entrou nela. Na Avenida

Raja Gabaglia, tínhamos uma reta, depois de uma curva, onde o radar provocava o

faturamento de quantias estrondosas. Belo Horizonte já vinha sofrendo com isso há

oito anos, na administração do PT. E agora contamos com o auxílio de V. Exa, que

diminuiu a conta da Copasa, que acabou com o aumento da Cemig, que é um

guerreiro e que irá fazer coro com o que, como parlamentar em Belo Horizonte, venho

falando há muito tempo.

Esta Casa não tinha, mas precisa ter um Deputado do PT como V. Exa., que será

candidato a Deputado Federal e que já fez comigo o compromisso de criminalizar o

cigarro no País - V. Exa falou isso hoje, e havia testemunhas. Faremos juntos esse

compromisso. Creio que devemos exigir do Ministério Público e de todos os outros

órgãos esse compromisso, porque o belo-horizontino não aguenta mais. O Vereador

Geleia falava comigo: “Deputado, lá em Machado, graças a Deus, não acontece isso”.

Não é só em Machado, em nenhuma cidade de Minas acontece isso, mas vemos hoje
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o movimento crescer.

Gostaria que fizéssemos um abaixo-assinado, que fôssemos aos órgãos de

imprensa, quando V. Exa. descesse daí, para mostrar que o mal nasceu com o PT e

vai acabar com o Sr. Márcio Lacerda, Prefeito da Aliança, que teve o apoio do PSDB,

do PT, de todos. O que ele tem feito em Belo Horizonte? Está multando os motoristas

e acabando com as feiras, pois irá acabar com as feiras populares. Gostaria de contar

com V. Exa. também nessa luta. Não vamos deixar o Prefeito acabar com os feirantes

de Belo Horizonte.

Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento, que já devia ter acontecido há muito

tempo, porque, há mais de 10 anos, sofremos em Belo Horizonte com a BHTRANS.

V. Exa. nunca teve um carro multado na porta da Assembleia. Eu já tive, e vários

carros são multados aqui. V. Exa. deve começar agora a lutar por isso, pois tenho a

certeza de que dará resultado. V. Exa., Deputado ferrenho, acabou com a Copasa e

com a Cemig. Agora vamos acabar também com a BHTRANS. Parabéns!

O Deputado Weliton Prado* - Para finalizar, gostaria de agradecer ao Deputado

Alencar da Silveira Jr., que já luta, há muito tempo, em defesa dos proprietários de

veículos, contra as multas aplicadas de forma arbitrária pela BHTRANS. Quero deixar

claro o nosso posicionamento: não concordamos que a BHTRANS tenha poder de

polícia e muito menos a Guarda Municipal, que no Brasil inteiro foi criada para ser

uma guarda educativa.

Gostaria de fazer justiça ao Fernando Pimentel. Estive ao seu lado na formatura

muito bem-organizada dos Guardas Municipais, que prestam um serviço realmente

relevante, pois dão maior tranquilidade na área de segurança pública, mas creio que

não seja o papel deles multar. A Guarda Municipal quer essa autorização a partir do

dia 9 de setembro. E somos totalmente contrários a isso. Se houver uma

determinação favorável do Prefeito Márcio Lacerda, questionaremos a decisão junto

ao próprio Ministério Público, que também a questiona. Parabenizo o Prefeito

Fernando Pimentel, considerado um dos melhores Prefeitos do mundo. Em sua

gestão, criou uma das melhores guardas municipais não só de Minas e do Brasil, mas

do mundo. Parabéns!

Essa questão da BHTRANS está no Superior Tribunal de Justiça. Espero que o
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recurso interposto pelo Ministério Público seja julgado procedente, para retirar o

poder de polícia da BHTRANS e cancelar as multas aplicadas.

Parabenizo o jornal “Hoje em Dia” pelas excelentes matérias, que nos trouxeram

dados que comprovam que um motorista é multado a cada minuto em Belo Horizonte.

São multados 1.709 motoristas todos os dias, o que rendeu mais de R$22.000.000,00

para a BHTRANS em seis meses, o que é um verdadeiro absurdo. Essas multas não

têm caráter educativo, mas punitivo e arrecadatório, o que questionamos. Há uma

indústria da multa, com a qual não concordamos. Tem de haver agentes e

fiscalização, mas sobretudo deve-se primar pela educação no trânsito. O objetivo não

tem de ser o de fazer entrarem mais e mais recursos para o caixa.

Agradeço aos Deputados Doutor Viana e Alencar da Silveira Jr., parabenizando-os.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

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

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que a prestação de contas do Tribunal de Contas

do Estado relativa ao exercício financeiro de 2008 foi publicada em essencialidades

no “Diário do Legislativo” de 18/8/2009 e distribuída em avulso aos Deputados, por

meio eletrônico, na data de hoje. A Presidência informa, ainda, que o prazo de 10

dias para requerimento de informações ao Tribunal de Contas será contado a partir

de amanhã, dia 20, encerrando-se na segunda-feira, dia 31.

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 4.401 a 4.406/2009,

da Comissão de Política Agropecuária, e 4.407 e 4.408/2009, da Comissão de

Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações

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

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 19ª

Reunião Ordinária, em 18/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.340/2009, do Deputado

Wander Borges, e 4.342/2009, da Comissão de Participação Popular; de Política

Agropecuária - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 18/8/2009, do Projeto de Lei

nº 3.452/2009, do Deputado Doutor Viana; e de Saúde - aprovação, na 18ª Reunião

Ordinária, em 19/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.269/2009, da Comissão do

Trabalho, 4.288/2009, do Deputado Eros Biondini, 4.317/2009, do Deputado Duarte

Bechir, 4.346/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 4.360/2009, do Deputado

Ademir Lucas (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Padre João, cujo teor foi

publicado na edição anterior.

Designação de Comissões

- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros das Comissões Especiais para

Emitir Parecer sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei nºs 19.219 e 19.230 e

sobre a Indicação, feita pelo Governador do Estado, dos Nomes dos Srs. Octávio

Elísio Alves de Brito, Antônio Maurício Fortini e Teodoro Alves Lamounier para os

Cargos de Diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e

de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG -, tendo sido tais

designações publicadas na edição anterior.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Zé Maia, solicitando seja o Projeto

de Lei nº 3.255/2009 encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez

que a Comissão de Minas e Energia perdeu o prazo para emitir seu parecer. A

Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c

o art. 140, do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.316 e 3.367/2009 (À

sanção.).

2ª Fase
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

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

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 16, 566 e 1.762/2007 e 3.440/2009, apreciados na extraordinária realizada

ontem, à noite, e o Projeto de Lei nº 1.857/2007, que recebeu emendas na referida

reunião e foi devolvido à Comissão de Segurança Pública, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 3.500/2009, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito

suplementar de R$246.668.045,50 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto. Continua em discussão o projeto. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, gostaria apenas de dizer que votarei

favoravelmente à aprovação do projeto, mas cobrarei um posicionamento do Poder

Judiciário de Minas Gerais para que realmente atenda as pessoas mais pobres.

Estamos garantindo os recursos suficientes para o seu funcionamento. Esperamos

que abram novas varas e criem novas comarcas. Fui, aliás, relator do projeto da

divisão judiciária na Comissão de Assuntos Municipais. Nós cobraremos para que

realmente os mais pobres sejam atendidos pelo Poder Judiciário.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, farei um encaminhamento muito

breve e também a minha declaração de voto. Retirei a minha inscrição para discutir o

projeto porque recebi informações do Tribunal de Justiça de que essa nova dotação

orçamentária servirá para pagar ao servidor do Judiciário, que, até o presente

momento, está sem receber os 7,5%. Aliás, parte do seu sindicato aqui se encontra,

nas galerias, para discutir essa questão. O Serjusmig e o Sindojus nos têm cobrado
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isso permanentemente, mas, infelizmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais tem passado por cima de alguns preceitos legais.

Diante disso, faremos uma discussão maior dos demais projetos do Tribunal que

aqui estão. Estou falando do Projeto nº 2.968, referente ao adicional de desempenho

que o Tribunal deseja fazer de modo diferente dos demais Poderes e órgãos, o que

certamente trará prejuízos para os servidores. Também aprovamos quatro emendas

na Lei Complementar nº 105, que é fruto do Projeto de Lei Complementar nº 26, que

tramitou aqui no ano passado. Há aliás a exigência do bacharelado em Direito para o

ingresso na carreira de Oficial de Justiça, mas até o presente momento o Tribunal

vem resistindo ao cumprimento da lei. É bom que fique claro que estamos aqui

atendendo a um pedido do próprio Tribunal de Justiça, para que o projeto seja votado

e para que o servidor receba, inclusive o retroativo ao mês de julho, já que ele não

pagou os 7,5% a que fazem jus seus funcionários. A nossa retirada de discussão, já

que iríamos discutir o projeto por cerca de 1 hora, foi com o objetivo de buscar o

entendimento para que o projeto fosse votado e para que o servidor recebesse os

7,5% que, até agora, o Presidente do Tribunal não mandou pagar.

Gostaria de deixar um recado claro ao Presidente do Tribunal, ao Desembargador

Sérgio Resende. A Assembleia está acompanhando de perto a execução

orçamentária do Tribunal de Justiça, porque é nosso papel, é nosso dever, e nós

vamos fazê-lo, até com os requerimentos que aprovamos hoje, na Comissão de

Fiscalização Financeira, solicitando informações do Tribunal sobre a sua execução

orçamentária.

Estamos aqui retirando a nossa inscrição para fazer uma discussão por 1 hora, em

nome do PDT, para que esse projeto seja votado e para que o Tribunal pague

imediatamente os 7,5% que está devendo aos servidores. Lembrando ao Tribunal,

Deputado Padre João, que, antes de criar cargos e pagar qualquer outro tipo de

benefício aos membros do Poder Judiciário, ele deve lembrar-se de que existe uma

parcela de servidores que ganham um salário pequeno no Tribunal de Justiça e que

este deve olhar para esses servidores e parar com essa resistência, porque o

Tribunal está é fazendo pirraça com os servidores do Judiciário que vêm aqui fazer

“lobby” com os Deputados, o que é legítimo. O Presidente e os membros do Judiciário
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também se reúnem com a Mesa, como fizeram com o 3º-Secretário e com o Colégio

de Líderes, e nós os recebemos de braços abertos, democraticamente, da mesma

forma como recebemos hoje os seus servidores.

Os Deputados recebem os servidores do Judiciário e estão atentos às suas

demandas, que são justas, legais e, acima de tudo, morais. São reivindicações que

atendem ao preceito da moralidade. É bom que o Sr. Desembargador Sérgio

Resende, Presidente do Tribunal, saiba que nesta Casa existem Deputados atentos e

cumpridores do seu papel constitucional, que é fiscalizar outro Poder e,

especialmente, a questão orçamentária. Então, retiramos o nosso direito de

discussão, mas queremos que o Tribunal pague imediatamente os 7,5%. Do

contrário, o Tribunal não irá conseguir aprovar outros projetos com a facilidade que

deseja nesta Casa. Os servidores estão passando por dificuldades e precisam ser

atendidos. O Presidente do Tribunal não fará nenhum favor se atender a

reivindicação de seus funcionários, apenas cumprirá a lei, como esta Casa vem

cumprindo com os seus servidores, respeitando uma ADE, da forma como foi

acertada, como deve ser para o Legislativo, para o Ministério Público, para o Tribunal

de Contas e para o Executivo.

No Tribunal de Justiça, eles querem fazer uma ADE de forma diferente, de forma

que o servidor fique nas mãos do Presidente do Tribunal, por isso vamos cobrar,

atentamente, que o Tribunal de Justiça cumpra a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Antes de pensar em criar outros cargos e outras benesses, que ele se lembre de que

quem o serve são seus servidores, que estão a seu lado, carregando pastas e

digitando processos; são os técnicos, os Oficiais de Justiça que estão assessorando.

Parece-me que o Tribunal de Justiça está perdendo completamente a sensibilidade

para com os seus servidores.

Encerrando minhas palavras, Sr. Presidente, quero deixar um recado ao Presidente

do Tribunal: não se esqueça, Presidente, de que quem carrega o piano do Judiciário

são seus servidores. Está faltando ao senhor sensibilidade para com os servidores do

seu próprio Poder.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, quero também fazer um
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encaminhamento rápido desse projeto no qual a Assembleia está votando a abertura

de um crédito suplementar de R$246.000.000,00 ao Tribunal de Justiça de Minas

Gerais. Além das alegações do Deputado Sargento Rodrigues em relação ao

funcionalismo, a readequação dos salários dos servidores, principalmente da área

administrativa do Tribunal de Justiça, é importante. Presidente, quero alertar que

ainda promoveremos uma audiência pública aqui, na Casa, neste semestre, com o

Presidente do Tribunal de Justiça, com Desembargadores e com representantes das

cidades onde já foram criadas, mas não foram instaladas as comarcas. Só se pode

pensar e falar em uma agilidade, em uma modernização do Poder Judiciário, em

suprir as comarcas com Juízes, com serventuários, quando estiverem instaladas, pelo

menos, as comarcas criadas. Quando se cria uma comarca, uma expectativa muito

grande é gerada. Hoje recebi um “e-mail” do Presidente da Câmara Municipal de

Mirabela, talvez em vista do meu pronunciamento ontem à noite, quando chamei a

atenção e alertei para os problemas. Ele me relatou que a Comarca de Mirabela já foi

criada há mais de 20 anos, assim como a Comarca de São João do Paraíso. Já a

Comarca de Jaíba foi criada não sei quantos anos atrás. Quando se criou essa

Comarca, aconteceram investimentos dos poderes públicos municipais: os Prefeitos

deixaram de construir um posto de saúde para construir a sede do fórum; investiram

na construção das cadeias, porque era uma tarefa e uma atribuição do Município;

hoje não é mais preciso, mas construíram as casas do Juiz e do Promotor. Criou-se

uma expectativa muito grande, mas os anos foram passando e as comarcas não

foram instaladas.

Quero fazer um apelo ao Desembargador Sérgio, Presidente do Tribunal de Justiça,

que nos garantiu que, neste ano, instalará a Comarca de São João do Paraíso:

precisamos travar uma discussão, estudar uma forma, aproveitando a oportunidade,

já que, em setembro, teremos o Orçamento de 2010, para que sejam criadas e

instaladas as comarcas no nosso Estado. A expectativa já foi criada. Muitas vezes,

quando você chega ao Município e pergunta qual é a principal reivindicação, a

resposta é: “A instalação da nossa comarca”. As pessoas precisam deslocar-se para

outras cidades, por volta de 100km, 120km, o que gera mais gasto, mais despesa

para a população, para os Promotores e os advogados. Votaremos esse projeto,
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estamos de acordo que o Estado faça a suplementação de R$246.000.000,00 ao

Tribunal de Justiça, que ele faça a recomposição dos salários dos serventuários. Fica

o nosso apelo e o nosso convite para que compareçam à audiência pública que

acontecerá neste semestre, a fim de tratarmos exclusivamente da instalação das

comarcas criadas no Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, também encaminhamos favoravelmente.

Em nenhum momento, desde a discussão do projeto, sinalizei que somos contrários à

aprovação desse crédito suplementar. Não fomos contra. Até admiro o

Desembargador Sérgio; é uma pessoa simpática, de formidável memória: conhece

todos os Juízes de Minas, de quem sabe os nomes e as referências; consegue

identificar cada Juiz. Admiro muito a pessoa e a simpatia do Desembargador. Esse

foi, nos seis anos em que estou na Casa, um dos projetos, na organização do

Judiciário, construído coletivamente, com participação do Tribunal de Justiça, da

Associação dos Magistrados, dos Deputados, e do próprio Poder Executivo. Ou seja,

em relação a esse projeto, os três Poderes - Legislativo, Executivo e Judiciário -

estiveram em harmonia. As emendas relativas aos servidores foram muito bem

discutidas. Agora, de repente, esta Casa recebe uma carta com críticas e avaliações

negativas em relação a algumas emendas apresentadas pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Houve todo um entendimento sobre a adequação das comarcas e a

criação de novas varas, que ainda não foram instaladas. Então quero dizer ao

Presidente do Tribunal de Justiça que queremos contribuir, e não só agora. Na

semana passada, por exemplo, eu lhe disse da nossa disposição em fazer gestão

junto às Secretarias de Planejamento e de Fazenda para a ampliação do Orçamento

de 2010. Isso porque, para a solicitação de um crédito suplementar de

R$246.668.045,50, temos de ver como está o planejamento. O montante não é

pequeno; estamos falando em 246 milhões. Então é preciso ter um planejamento

para 2010 mais arrojado e preciso, e queremos contribuir para que seja votado ainda

este ano, de maneira que ele possa terminar o seu mandato cumprindo seus

compromissos e o próximo Desembargador que assumir a Presidência tenha clareza
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dos recursos que terá para assumir os seus compromissos. Salvo engano, seu

mandato termina no primeiro semestre. Então, Deputado Almir, temos de avançar e

dar essa contribuição ao Poder Judiciário em relação ao Orçamento, fazendo essa

gestão junto ao Executivo, para que tenhamos um planejamento mais arrojado.

Por outro lado, é preciso que tenhamos uma satisfação. Segundo o planejamento,

para as varas que foram criadas, por exemplo, qual é o cronograma de instalação e

em que condições isso será feito? Lembro que há parcerias. Em Ouro Branco, por

exemplo, há um compromisso das empresas locais para a adequação do fórum e da

Prefeitura até para a cessão de pessoal - já há vários ali e ceder dois ou três a mais

para contribuir na instalação da segunda vara não vai onerá-la tanto mais. O

importante é que há um conjunto de esforços para garantir a acessibilidade à Justiça.

Louvamos a postura do Desembargador quando prioriza que se voltem o olhar e as

ações para a estrutura humana e para as capilaridades da estrutura da Justiça, ou

seja, para cada comarca, em vez de assumir a construção do novo prédio.

Foi uma decisão tomada no início do seu mandato e é importante que a louvemos.

Mas temos de ver como está a carreira dos servidores, para valorizar cada servidor,

conforme foi exposto por outros Deputados pela manhã. É isso o que queremos: ser

parceiros e respeitar. Nem o Legislativo teve ingerência lá nem o Judiciário teve aqui,

no tocante a depreciar emendas que foram discutidas tanto com o Tribunal de Justiça

quanto com a Associação dos Magistrados. Precisamos preservar a autonomia e o

respeito e avançar nas parcerias.

Fiquei surpreso com a conversa que tive com o Desembargador na semana

passada. Uma coisa foi acordada. Por vaidade de outro Desembargador, não

admitiram a criação de uma nova comarca na região da Zona da Mata, uma comarca

enorme que abrangeria Abre-Campo, Sericita, Pedra Bonita, Matipó, Caputira e

outros Municípios. O mais certo, para viabilizar a Justiça, seria o desmembramento

da Comarca de Abre-Campo e a criação de uma nova comarca para Matipó, Santa

Margarida e Caputira. O número de feitos que esses três Municípios demandam já é

muito superior ao de dezenas de comarcas já criadas e instaladas.

Não tenho receio em dizer que o Desembargador Joaquim Herculano, natural de lá,

preferiu que fosse criada a segunda vara em Abre-Campo e sugeriu que houvesse
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uma vara itinerante, inaugurando esse instrumento na legislação, que atenderia

Matipó, Santa Margarida e Caputira. Quando lhe perguntei, ele me disse que não tem

essa informação. Mas sei que ele esteve lá recentemente instalando a segunda vara.

Foi criada outra vara em Viçosa, onde o Líder do Governo, Deputado Mauri Torres,

é majoritário. Enviei ofício ao Desembargador Presidente, e ele disse que isso não

era possível. Ou seja, quando se cria a vara, deve haver planejamento para a

instalação. Assim, o processo fica indefinido. Essa é a resposta que obtive do

Tribunal de Justiça.

Queremos votar favoravelmente ao projeto e vamos aprová-lo. Assumo o

compromisso da bancada de fazer gestão junto à Secretária Renata Vilhena e à

Secretaria de Fazenda para haver orçamento melhor para 2010, garantindo-se a

todos o acesso à Justiça, sobretudo aos mais pobres, sempre os mais prejudicados.

Encaminhamos favoravelmente a votação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Não poderia deixar de estar neste momento no

Plenário, primeiro para votar a favor do projeto; segundo, para lembrar a esta Casa -

e tenho certeza de que nosso Presidente está vendo -, com críticas ou sem críticas,

que a Bancada do PDT está presente na sua quase totalidade -; só está faltando o

Conselheiro.

Já esteve presente, para dar quórum, o Conselheiro Sebastião Helvécio, e já estão

no Plenário, para votar favoravelmente ao projeto, os Deputados Carlos Pimenta,

Sargento Rodrigues - que, com suas críticas ou não, está aqui para votar - e Tenente

Lúcio. O PDT está aqui para votar favoravelmente a esse projeto, o que não poderia

deixar de registrar, lembrando que estamos fazendo a nossa parte. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Em votação, o projeto. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
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Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito

de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 12 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação nem para continuação dos trabalhos. A Presidência torna sem efeito a

votação.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20,

às 9 horas, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, 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 28ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/8/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

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

Palavras do Deputado Vanderlei Jangrossi - Entrega de placa - Palavras da Sra.

Tereza da Gama Guimarães Paes - Apresentação artística - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Carlos Gomes - Célio Moreira - Domingos Sávio - João Leite -

Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Hospital da Baleia pelos 65

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Tereza da Gama

Guimarães Paes, Diretora-Presidente do Hospital da Baleia; e Susana Moreira Rates,

Secretária Adjunta Municipal de Saúde, representando o Prefeito Municipal de Belo

Horizonte, Márcio Lacerda; e os Exmos. Srs. Arlindo Porto, ex-Senador e Vice-

Presidente da Cemig; Jorge Rodrigues Delbons, Superintendente Executivo do

Hospital da Baleia; Damião Coutinho Paes, Diretor Administrativo do Hospital da

Baleia; Modesto Araujo, representando os parceiros do Hospital da Baleia; e

Deputado Vanderlei Jangrossi, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Srs. Gustavo Matta Machado,

Superintendente Técnico do Hospital da Baleia; Francisco de Assis Figueiredo,

Superintendente-Geral desse Hospital; e Carlos Magno Torres, escotista do Grupo

Antônio Mourão Guimarães, representando os demais escoteiros presentes; dos

servidores, dos colaboradores e dos parceiros do Hospital da Baleia.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo saxofonista Neto Fernandes.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Vanderlei Jangrossi

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, aqui representando o nosso querido
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Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; meus queridos amigos Deputados Carlos

Gomes, Sebastião Costa, João Leite, a quem estendo esse requerimento. Acho

importante salientar a participação de todos os Deputados, em especial do Deputado

João Leite, que encabeçou alguns movimentos nesta Casa junto com outros colegas,

quando estivemos em Brasília conversando com o Ministro da Saúde, relatando a

situação do Hospital da Baleia para que nos ajudasse. Estendo este requerimento

aos 77 Deputados desta Casa. Dra. Tereza da Gama Guimarães Paes, Diretora-

Presidente do Hospital da Baleia; Sra. Susana Moreira Rates, Secretária Adjunta

Municipal de Saúde, representando o Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda;

meu querido amigo e companheiro Arlindo Porto, Vice-Presidente da Cemig, ex-

Senador; Jorge Rodrigues Delbons, Superintendente Executivo do Hospital da Baleia;

Damião Coutinho Paes, Diretor Administrativo desse Hospital; caros telespectadores

da TV Assembleia, senhoras e senhores presentes, gostaria de tornar público o

nosso reconhecimento à Fundação Benjamin Guimarães, Hospital da Baleia, que

muito tem contribuído com a sociedade mineira, desde que foi fundado. São 65 anos

de uma trajetória de assistência hospitalar pautada em valores, com ética, respeito

pela vida humana, solidariedade, profissionalismo e transparência.

Antes de dirigir as palavras de agradecimento e congratulações à equipe do

Hospital da Baleia, gostaria de falar sobre um grande responsável pela sua criação e

pelo ideal filantrópico dessa instituição.

Benjamin Ferreira Guimarães, um homem de origem humilde, nascido no Município

mineiro de Santo Antônio de São João Acima, hoje Igaratinga. Com sabedoria e

determinação, Benjamin Guimarães alcançou prosperidade e, aliando força

empreendedora à solidariedade, dedicou-se a inúmeras atividades beneficentes.

Durante toda a sua vida ajudou asilos, hospitais, escolas e instituições de

beneficência em Minas Gerais e em outros Estados do País. Buscou, sobretudo, dar

amparo às crianças pobres e doentes.

Será difícil me esquecer desta data, 4/7/44, porque, por coincidência, tenho uma

pessoa muito querida, que me deu à luz e me colocou neste mundo: minha querida

mãe, que nasceu em 1º/7/44. É uma semelhança muito importante para mim.

Foi pensando nas crianças pobres e carentes que fundou a entidade que levou seu
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nome, de caráter social, com atendimento gratuito e voltado para o amparo às

crianças filhas de pais tuberculosos.

O primeiro passo para o empreendimento foi a construção das unidades

hospitalares Antônio Mourão Guimarães e Maria Ambrosina. Lá, as crianças filhas de

pais tuberculosos recebiam todo amparo possível. Com o sucesso do tratamento da

tuberculose infantil com antibióticos, o Baleia logo teve de se adaptar para o

atendimento a crianças portadoras de problemas locomotores, sequelas da própria

tuberculose, e se especializar também no atendimento ortopédico e cirúrgico.

Na década de 50, foi inaugurado o Hospital Baeta Vianna, com capacidade para

200 leitos e equipado com um moderno bloco cirúrgico. Com a ajuda do Dr. José

Henrique da Matta Machado, constituiu-se a primeira residência médica em ortopedia

e o pioneirismo do Hospital na área.

Entre as especialidades de atendimento pediátrico, o serviço ortopédico se

desenvolveu como uma referência nacional, prestando atendimento a todos os tipos

de patologias ortopédicas infantis, levando o nome da fundação a todo o País.

Após quatro anos da inauguração do Hospital da Baleia, Benjamin Guimarães

faleceu, aos 87 anos, legando inúmeras obras de assistência, sempre em favor das

populações menos favorecidas. Hoje seus ideais são preservados por meio da

Fundação Benjamin Guimarães, mantenedora do Hospital da Baleia, cuja atual

Diretora-Presidente, Tereza Guimarães Paes, bisneta de Benjamin Guimarães, vem

desempenhando um excelente trabalho.

Desde a sua fundação, o Hospital da Baleia vem investindo em pesquisas

cientificas, em formação de profissionais da saúde e em tecnologia. Atualmente, o

Baleia conta com 239 leitos e um corpo clínico altamente qualificado, com 269

médicos e 35 especialistas. Anualmente, são realizados 11 mil procedimentos

quimioterápicos e cerca de 25 mil hemodiálises. Cerca de 400 pacientes fazem

tratamento de pé torto congênito e outras patologias ortopédicas no ambulatório de

ortopedia do Hospital da Baleia. Os resultados obtidos do tratamento do pé torto são

comparáveis aos melhores relatados na literatura ortopédica mundial. Já foram

tratados mais de 10 mil casos, um número extraordinário.

Essa excelência conferiu ao Hospital da Baleia participação em um estudo mundial
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coordenado pela Universidade de Aiorra, dos Estados Unidos, do qual participam

mais de 80 hospitais da África, Ásia, Américas Central e do Sul. Por todo esse

sucesso preservado ao longo dos anos, não poderia deixar de reconhecer também o

empenho de toda a equipe do Hospital da Baleia, desde o seu corpo clínico,

recepcionistas, atendentes, voluntários, profissionais da limpeza e funcionários em

geral, além da Rede de Amigos, criada em 1982, que acredita no trabalho

desenvolvido pela instituição.

Tendo em vista a importância do Hospital da Baleia, resolvemos prestigiá-lo pelos

seus 65 anos de fundação, com uma citação de Dalai Lama que traduz muito bem os

ideais de Benjamim Guimarães: “Determinação, coragem e autoconfiança são fatores

decisivos para o sucesso. Não importa quais sejam os obstáculos e as dificuldades.

Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los.

Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e

despidos de orgulho”.

Para complementar: sempre que passo nas Drogarias Araújo, o caixa me pergunta:

“Senhor, quer contribuir com o Hospital da Baleia?”. Respondo: Com certeza, sim.

Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega à Dra.

Tereza da Gama Guimarães Paes, Diretora-Presidente do Hospital da Baleia, de

placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes

dizeres: “Ética, respeito, competência, solidariedade, transparência,

comprometimento e valorização profissional. Eis os valores que marcam a história do

Hospital da Baleia e se refletem, diariamente, em suas fundamentais áreas de

atuação: ensino, pesquisa e prestação de atendimento médico-hospitalar, em

especial às classes menos favorecidas. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais

presta justa homenagem a esta respeitável entidade pelos 65 anos de sua fundação”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o Deputado Vanderlei

Jangrossi, autor do requerimento que suscitou esta reunião festiva em homenagem

aos 65 anos do Hospital da Baleia, para, juntos, entregarmos a placa alusiva à
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homenagem que a Assembleia presta a todos que trabalharam e trabalham pela

saúde da população mais carente do nosso Estado, no Hospital da Baleia.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Tereza da Gama Guimarães Paes

Boa-noite a todos. Com muita satisfação, cumprimento os Exmos. Srs. Deputados

Doutor Viana e Vanderlei Jangrossi, mentor desta homenagem; por meio deles,

cumprimento os demais Deputados e autoridades presentes. Cumprimento também

todos os colaboradores, amigos, parceiros, representantes das comunidades do

entorno, enfim, todos aqueles que nos acompanham nessa árdua, mas nobre missão

na prestação de serviço médico-hospitalar à população oriunda do SUS. Chamo-lhes

a atenção para o fato de que 94% dos pacientes atendidos pelo Hospital da Baleia

são provenientes do SUS.

Estar à frente de uma instituição como o Hospital da Baleia, cuja atividade impacta

diretamente a vida de milhares de pessoas, é para mim, além de grande honra, uma

grande e desafiadora responsabilidade, que envolve preservar os princípios de

humanidade ensinados pelo meu bisavô, Benjamim Guimarães, modernizar

processos e tecnologias que permeiam as atividades ligadas à saúde e também à

gestão, e manter o foco na dimensão humana de nosso cliente, o cidadão mineiro em

necessidade de tratamento, oferecendo-lhe qualidade técnica, atendimento

humanizado e acolhimento digno.

Desde sua fundação, o Hospital da Baleia oferece suas melhores competências à

população de todo o Estado de Minas Gerais, sem distinguir credo, cor ou condição

social. Em contrapartida, recebe o reconhecimento de pessoas e organizações

públicas e privadas, que veem nesse Hospital uma instituição do bem, determinada a

buscar uma transformação que contemple a diminuição das distâncias sociais no que

tange às questões da saúde pública.

Nossos desafios são grandes, complexos e urgentes. Porém, nossos indicadores

nos dão a certeza do acerto nas escolhas, e hoje podemos afirmar que os resultados

são muito animadores. Eles reafirmam nossa grande capacidade produtiva e

resolutiva. Para uma instituição filantrópica, isso representa a quebra de um

paradigma: é possível fazer muito com pouco.
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Penso que a maioria dos Srs. Deputados conhece bem as dificuldades de se

promover saúde por meio do SUS. Acredito também que alguns dos senhores sabem

o impacto quantitativo e qualitativo da atuação do Baleia na saúde dos cidadãos

mineiros. Por isso, peço a atenção dos senhores para esse número: 56% dos nossos

pacientes são oriundos de cidades do interior de Minas Gerais. Essa população é

recebida por nós com toda a dignidade, o cuidado e a atenção que um cidadão de

bem pode merecer.

A humanização preconizada pelo SUS é objeto de grande atenção no Hospital da

Baleia, desde muito antes de sua normatização pelos órgãos reguladores.

Um exemplo dessa vocação é a formação do Grupo Humanizarte, que se constitui

em manifestação espontânea e genuína de parte de nossa valorosa equipe de

colaboradores e que se apresentará para os senhores nesta noite, levando nossa

mensagem de apreço e dedicação à causa humanitária.

Posso assegurar aos senhores que o Hospital da Baleia tem feito a sua parte com

muita determinação e, graças a Deus, com grandes resultados. Além do acolhimento

seguro, da elevada qualidade técnica e do foco na humanização, o Hospital da Baleia

se orgulha de ser um hospital de ensino, credenciado pelos Ministérios da Saúde e da

Educação.

Realizamos cerca de 500 mil procedimentos ao longo do ano e ainda atuamos

fortemente na formação de cerca de 4.500 jovens profissionais nas áreas médicas e

paramédicas. Somos exemplo de austeridade e eficácia na gestão de recursos, o que

faz de nossos índices de produtividade modelo e meta para outras instituições que

atuam no setor. Anualmente, realizamos cerca de 11 mil sessões de quimioterapia,

25 mil de hemodiálise e 134 mil atendimentos ambulatoriais. Realizamos também

quase 30 mil atendimentos a crianças, oferecendo 239 leitos à população, sendo 15

de CTI e 91 pediátricos.

Em 2008, como resultado de um grande esforço de planejamento e gestão

profissionalizada, conseguimos encerrar o ano com resultados operacionais positivos.

Os senhores imaginem a satisfação de nossos mil colaboradores ao conseguir fazer

com que essa atividade, tradicionalmente deficitária, apresente resultados financeiros

positivos.
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Esses bons resultados devem-se creditar à “expertise” acumulada ao longo de 65

anos, à dedicação integral de nossas equipes e ao esforço direcionado para a

melhora dos processos administrativos. Destaco também o apoio de alguns

Deputados desta Casa, que vêm, ao longo dos anos, colaborando com os propósitos

de melhora de nossa instituição.

Devo ressaltar, contudo, que isso não é o bastante para alcançarmos a

sustentabilidade que a instituição busca. O Complexo Hospitalar da Baleia se

constitui em quatro grandes unidades. Esses prédios também estão fazendo 65 anos

de atividades ininterruptas e, nessa condição, precisam de apoio para sua

modernização, não apenas a do parque tecnológico, que se deprecia com velocidade

cada vez maior, mas também da própria estrutura física, que requer intervenções e

obras de reforma e ampliação.

Para que o Hospital da Baleia continue a ocupar lugar especial no coração e na

mente dos cidadãos mineiros, e para que continue a ampliar sua capacidade de

atendimento, contribuindo na crescente demanda da saúde, faz-se necessária maior

interação entre a instituição e os poderes públicos, não apenas na destinação de

recursos, fundamentais para manutenção e aprimoramento da instituição, mas

visitando nossas instalações e conhecendo as muitas realidades da saúde pública em

nosso Estado.

Registre-se aqui o exemplo da campanha criada por uma grande e especial

parceira: a Drogaria Araujo. Por meio da campanha Doe Seu Troco, quase 9 milhões

de doações já foram feitas pelos cidadãos mineiros, em um inquestionável atestado

de confiança e credibilidade da instituição junto à população. Que esse exemplo,

nascido da criatividade e do espírito solidário e empreendedor do empresário mineiro

Modesto Araujo, seja fonte de inspiração para os senhores e para os demais

representantes dos poderes públicos e da sociedade em geral. Dessa forma, peço

aos senhores que, a exemplo da população mineira, colaborem com essa causa, que

não é exclusividade nossa: é de todo e qualquer cidadão de bem.

Reitero aqui o convite para que os membros desta Casa e os cidadãos que se

interessam pela saúde em nosso Estado visitem o Hospital da Baleia. Vejam de perto

como a luta pela saúde é complexa e como essa grande equipe formada por
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médicos, paramédicos e colaboradores do Hospital da Baleia se dedica de corpo e

alma ao cumprimento da nossa missão.

Quero aqui, publicamente, registrar meu mais profundo agradecimento às mulheres

e aos homens que se dedicam ao bem-estar dos nossos pacientes. São eles que têm

construído e consolidado a imagem da instituição, uma imagem do bem, que tanto

caracteriza esse Hospital, que acredito hoje ser mais do que uma instituição de

utilidade pública das três esferas. É, antes de qualquer coisa, um patrimônio do povo

mineiro.

Quero agradecer também aos Srs. Deputados, que, sabedores da importância da

nossa atividade, não poupam esforços para colaborar com a nossa causa. Agradeço

também a cada um dos presentes aqui, nesta noite, que vieram prestigiar o

aniversário de 65 anos da instituição. Não poderia deixar de trazer à nossa memória a

figura de Benjamin Ferreira Guimarães, um homem à frente do seu tempo, de espírito

empreendedor e altamente comprometido com causas de profundo interesse social.

Fosse a sua obra restrita à fundação do Hospital da Baleia, já teria dado contribuição

ímpar ao ambiente social. Não obstante, fez valer sua verve humanitária, em sintonia

com seu espírito empreendedor, e semeou obras que se materializaram em santas

casas, hospitais, escolas e unidades de atendimento prioritário aos menos

afortunados.

Encerro reafirmando que é com esse espírito de austeridade, determinação e foco

no ser humano que temos superado cada um dos obstáculos que a saúde pública

impõe às instituições, olhando adiante e construindo o futuro que essa grande

instituição merece e certamente irá conquistar. Muito obrigada a todos.

Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a uma apresentação artística do

Grupo Humanizarte.

- Procede-se à apresentação artística.

O Sr. Presidente - Vamos aplaudir o maravilhoso Grupo Humanizarte, composto de

funcionários do nosso Hospital da Baleia. Parabéns.

Palavras do Sr. Presidente

Quero inicialmente cumprimentar a Dra. Tereza da Gama Guimarães Paes, nobre
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Diretora-Presidente do Hospital da Baleia, e na sua pessoa, toda a família

Guimarães. Eles fazem parte dessa história desde o início. Com muita alegria,

cumprimentamos a Sra. Susana Moreira Rates, Secretária Adjunta de Saúde do

nosso Município de Belo Horizonte, representando neste ato o Sr. Márcio Lacerda,

Prefeito da nossa cidade - aliás, a sua presença também engrandece muito a nossa

reunião festiva. Saúdo o Sr. Modesto Araujo Neto, Diretor-Presidente da Drogaria

Araujo, parceiro do Hospital da Baleia. Gostaríamos de lembrar a todos que a

campanha Doe Seu Troco, da Drogaria Araujo, atingiu a marca de 8.571.429

doações, somando R$4.200.000,00, arrecadados desde dezembro de 2004. A

prestação de contas está aí, viu, Modesto?

Gostaria de saudar o meu amigo e parceiro Arlindo Porto, Vice-Presidente da

Cemig, ex-Senador, ex-Prefeito da nossa querida Patos de Minas e Vice-Governador;

portanto, um homem de vida pública dedicada a este Estado e ao País. Sua presença

aqui, conosco, é uma alegria, Arlindo. Saúdo os Srs. Jorge Rodrigues Delbons,

Superintendente Executivo, e Damião Coutinho Paes, Diretor Administrativo,

componentes dessa diretoria extraordinária do nosso Hospital da Baleia. Na pessoa

deles, saúdo todos os demais Diretores, funcionários e servidores dessa casa.

Cumprimento o saxofonista Neto Fernandes, que nos abrilhantou tocando o Hino

Nacional brasileiro; o maravilhoso Grupo Humanizarte, prata da casa, que acabou de

sair; os componentes e todos os funcionários do Hospital da Baleia; os colegas

Deputados João Leite e Domingos Sávio; e, de forma especial, as nossas crianças

Alef Dutra Neves, Rafael Dutra de Faria e Willart Adriano Dutra Neves - aliás, todos

de uma mesma família de funcionários do Hospital da Baleia - e Rafaela, que estava

ali presente, representando as meninas e que merece também os nossos

cumprimentos. Eles representam as nossas crianças, que merecem tanto de nós.

Sabemos que o futuro do nosso Brasil dependerá do carinho e do trato que dermos

às nossas crianças nos próximos anos.

Quero cumprimentar os funcionários da Casa, a imprensa, os telespectadores da

TV Assembleia e a todos os demais senhores e senhoras. Cumprimento finalmente o

meu amigo Deputado Vanderlei Jangrossi, que teve essa brilhante iniciativa, um

momento iluminado, de homenagear o Hospital da Baleia. Apresentou requerimento,
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aprovado por unanimidade dos Deputados desta Casa. Parabéns, nobre colega

Deputado Vanderlei Jangrossi.

A disseminação da gripe influenza A no Brasil, em níveis preocupantes, pelo grande

número de pessoas infectadas e pelos óbitos que vem provocando, trouxe mais uma

vez à tona as deficiências do nosso sistema de saúde, principalmente em relação à

assistência às camadas mais carentes da população. Nessa e em diversas outras

situações, as filas que se formam nos hospitais e centros de atendimento primário, a

falta de medicamentos e de profissionais especializados e, consequentemente, as

recorrentes reclamações dos usuários reforçam a constatação de que a saúde é um

dos grandes desafios da administração pública no País. Nesse contexto, próprio de

um País que ainda não conseguiu superar alguns de seus históricos entraves ao

desenvolvimento, o trabalho do Hospital da Baleia é um exemplo entre as iniciativas

que contribuem para suprir as carências do sistema público.

Criado para atender a crianças carentes, principalmente portadoras de poliomielite,

de doenças neurológicas ou vindas de famílias com casos de tuberculose, em pouco

tempo tornou-se um hospital-geral de pediatria e ficou nacionalmente conhecido

principalmente por seu especializado atendimento ortopédico infantil. A qualidade de

seus serviços e a procura por outros tipos de tratamento levaram a instituição, ao

longo de sua história, a diversificar e ampliar seus serviços e a criar uma estrutura

adequada a novas especializações e às demandas de um público cada vez maior.

Hoje, com mais de 500 mil atendimentos por ano, 94% deles realizados por meio do

SUS, 237 leitos e 269 médicos em seu corpo clínico, a instituição dispõe de nada

menos que 35 especialidades e é referência em diversas clínicas, como as de

nefrologia, neurocirurgia, oncologia e ortopedia.

É atualmente a maior prestadora filantrópica de serviços do SUS em Minas Gerais,

proporcionalmente ao número de leitos, atendendo a pacientes de todas as regiões

do Estado. Cerca de 56% deles são provenientes das nossas cidades do interior. É

referência também em controle de infecções, mantendo para isso um programa

especial coordenado por médicos e enfermeiros, que realizam o monitoramento e a

capacitação das equipes de assistência a todos os pacientes.

Credenciado pelos Ministérios da Saúde e da Educação como hospital de ensino,
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qualificou-se para o desenvolvimento de pesquisas e atendimento de alta

complexidade, contribuindo para a formação de estudantes de várias áreas, como

medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia.

Localizado no Bairro Saudade, dentro de uma área de preservação, o Hospital da

Baleia caracteriza-se ainda pela tranquilidade, pelo silêncio e pela qualidade do ar em

suas dependências, condições que tornam o seu ambiente mais agradável e propício

à recuperação da saúde.

Mas há outra peculiaridade dessa instituição que a engrandece e faz com que tenha

o respeito e a admiração de todos os mineiros: é o princípio da solidariedade, da

fraternidade e da responsabilidade social que orienta suas atividades e a impulsiona a

criar e manter seus projetos.

Dessa maneira, preserva intacto o espírito humanitário de seu fundador, Benjamin

Guimarães, mineiro ilustre que soube aliar o dinamismo e a força realizadora, que

fizeram dele um empresário de sucesso, à sensibilidade para as questões sociais e

para as necessidades das populações mais carentes.

Por esse legado e por tudo o que o Hospital da Baleia representa para a população

do nosso Estado, a Assembleia Legislativa de Minas não poderia ficar ausente nas

comemorações de seus 65 anos de profícua existência.

Na pessoa de sua Diretora-Presidente, Tereza da Gama Guimarães Paes,

cumprimentamos e parabenizamos todas as pessoas que, como dirigentes,

funcionários ou parceiros, mantêm vivos os ideais da instituição e contribuem para o

seu contínuo aprimoramento. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos o agradecimento pela honrosa

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 18, às 20 horas, nos

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

a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia

18/8/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/8/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 16/2007; votação do Substitutivo nº 2, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade

do Substitutivo nº 1 e da Emenda nº 1; votação da Emenda nº 2; rejeição - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 566/2007; aprovação na forma do vencido em 1º

turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.440/2009; aprovação na forma

do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.762/2007;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 1.857/2007; apresentação das Emendas nºs 1 a 3; encerramento da discussão;

encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão de Segurança Pública -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende

- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano -

Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Inácio

Franco - Irani Barbosa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 16/2007, do Deputado

Eros Biondini, que torna obrigatória a implantação da coleta seletiva de lixo em

“shopping centers” e outros estabelecimentos que especifica, no Estado. A Comissão

de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. A Comissão de Turismo perdeu o prazo para emitir parecer. As

Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que opina

por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição da

Emenda nº 2, ficando prejudicada a Emenda nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 2,

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam

prejudicados o Substitutivo nº 1 e a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2. As

Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 16/2007

na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 566/2007, do Deputado Fábio Avelar,

que dispõe sobre a política estadual de estímulo à construção de barragens e de

desenvolvimento econômico dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de
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Minas. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 566/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.440/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio

Preto o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.440/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.762/2007, do Deputado Gilberto

Abramo, que dispõe sobre a instalação de brinquedotecas em hospitais, clínicas,

unidades de saúde e estabelecimentos similares, para atendimento pediátrico de

pacientes em regime de internação. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Saúde opina pela rejeição do projeto. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.762/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Saúde.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.857/2007, do Deputado Dinis

Pinheiro, que dispõe sobre a concessão de incentivo a empresa que contratar

empregados egressos do sistema prisional e dá outras providências. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. As Comissões de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira opinam
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pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa as Emendas nºs 1 a 3.

- As Emendas nºs 1 a 3 foram publicadas na edição de 19/8/2009.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado

Fahim Sawan, que recebeu o nº 1; uma da Deputada Cecília Ferramenta, que

recebeu o nº 2, e uma do Deputado Célio Moreira, que recebeu o nº 3; e, nos termos

do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à

Comissão de Segurança Pública, para parecer.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, com a ordem do dia já

anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 21h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Juarez Távora, Lafayette de Andrada e Chico Uejo, membros da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a 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 Juarez Távora, que conclui pela aprovação do Projeto
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de Lei nº 3.337/2009, em turno único, com as Emendas nºs 58, 67, 69, 92 e 105

apresentadas por parlamentares, com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6, 57,

59, 60, 68, 70, 71, 72 e 97, e com as Emendas nºs 212 a 217, apresentadas ao final

desse parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63,

64, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 98,

99, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,

135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,

170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,

187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 e 211, são apresentadas as Propostas de

Emendas nºs 1 e 2, do Deputado Domingos Sávio. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer, salvo as propostas de emendas. Submetidas a votação, são

rejeitadas as Propostas de Emendas nºs 1 e 2. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião conjunta, com edital a ser publicado, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Gustavo Valadares - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Rêmolo Aloise, por

indicação da Liderança do BSD) e Gilberto Abramo (substituindo o Deputado

Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a

deliberar sobre proposições da Comissão e comunica o recebimento de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG

(17/7/2009); Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no

Estado (substituto) (2) (17/7/2009 e 18/7/2009); Josué Costa Valadão, Secretário de

Governo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (18/7/2009); e Frederico Pacheco

de Medeiros, Secretário-Geral do Governador (1º/8/2009). 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 4.152, 4.216, 4.220, 4.256, 4.257 e 4.274/2009.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.432/2007, 2.478 e 2.480/2008,

3.001 e 3.264/2009. 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 Padre João em que

solicita reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturais, para debater e dar encaminhamentos à questão do transporte de

minério realizado por siderúrgicas na MG-422, no Município de Belo Vale, próximo à

portaria principal da Minas de Fábrica; Duarte Bechir em que solicita reunião de

audiência pública no Município de Aiuruoca para debater o transporte interestadual de

passageiros na região; Gil Pereira em que solicita visita às obras de recuperação e

ampliação da BR-135, com convite ao Superintendente Regional do DNIT no Estado

para que participe da mencionada visita; Délio Malheiros em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater a implementação e a

regulamentação do serviço de “motoboy” e mototaxista no Estado; Dalmo Ribeiro

Silva em que solicita visita ao Município de Camanducaia, em especial às obras de

asfaltamento da estrada que liga os Municípios de Camanducaia e Monte Verde.
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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, 19 de agosto de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Leonardo Moreira, 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 Leonardo

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento dos ofícios dos Srs. Eduardo

Henrique de Oliveira Ramiro, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Ibirité; do

Sr. Cláudio Márcio Braga Vilaça; e de ofício do Sr. Rodrigo Augusto Barbosa,

Superintendente de Administração-Geral da Anatel, publicado no “Diário do

Legislativo” de 25/7/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

702/2007 no 2º turno (Deputado Délio Malheiros); e 3.489/2009 no 1º turno (Deputado

Walter Tosta). 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 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 que

apresenta, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 702/2007 (relator: Deputado Délio

Malheiros); e pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.356/2009 (relator:

Deputado Leonardo Moreira); 3.368/2009 (relator: Deputado Délio Malheiros). Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes e Carlin Moura em que

solicitam seja realizado debate público sobre a necessidade de regulamentação dos

cartões de crédito e débito pelo Sistema Financeiro Nacional; Délio Malheiros (2) em

que solicita à Mesa da Assembleia Legislativa a instalação de uma unidade do

Procon Assembleia na Cidade Administrativa para atendimento dos servidores e dos

moradores das cidades limítrofes; e a alteração do Regimento Interno, a fim de incluir

nas atribuições desta Comissão a competência para propor ação civil pública,

representando, a título coletivo, judicial e extrajudicialmente, os interesses de direitos

previstos no art. 81 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor; e Ruy Muniz em

que solicita seja realizada audiência pública para debater o preço das passagens

aéreas no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Gil Pereira - Leonardo Moreira.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 11/8/2009

Às 15h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Carlos Gomes e Chico Uejo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos 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 matérias constantes na pauta e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício nº 844/2009, do Secretário de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no “Diário do Legislativo” de

6/8/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou o relator citado a seguir: Projetos de Lei nºs 3.502 e 3.503/2009, em

turno único (Deputado Carlos Gomes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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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 4.296, 4.300 e 4.309/2009. 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 Chico Uejo em que solicita seja convidado o Deputado

Federal Antônio Andrade para fazer exposição sobre a audiência pública ocorrida na

Câmara dos Deputados em que se debateu sobre a cadeia produtiva do leite;

Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo e Carlos Gomes em que solicitam seja encaminhado

ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - pedido de renegociação

das dívidas dos produtores rurais da Gleba C2 do Projeto Jaíba; Vanderlei Jangrossi

e Carlos Pimenta em que solicitam seja encaminhado ofício ao Presidente da

República e ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedindo a

exclusão do perímetro de irrigações do Projeto Jaíba do Decreto Federal nº

6.660/2008, por impedir qualquer tipo de desmatamento e aproveitamento das áreas

produtiva locais; Paulo Guedes em que solicita ao Governador do Estado o

cancelamento de todas as multas ambientais aplicadas aos produtores do Projeto

Jaíba que foram regulamentadas por meio de decretos e portarias e em que solicita

seja elaborado um programa de incentivo à agricultura no semiárido mineiro,

especialmente em relação ao Projeto Jaíba, incluindo a redução de taxas do ICMS

incidentes sobre a captação de água e a utilização de energia elétrica, bem como a

implementação de moderna tecnologia para equipamentos de irrigação com

financiamentos do BDMG; Vanderlei Jangrossi, Carlos Gomes, Carlos Pimenta, Gil

Pereira e Paulo Guedes em que solicitam sejam encaminhadas ao Governador do

Estado as propostas apresentadas em audiência pública desta Comissão realizada

no Município de Jaíba, em 5/8/2009, a seguir relacionadas: expansão do horário

noturno para os fins de semana e feriados; classificação como áreas de interesse

social das regiões do Projeto Jaíba e do Norte de Minas, para tratamento diferenciado

do IEF relativamente às medidas restritivas ambientais; sejam enviados ofícios ao

Secretário de Defesa Social e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, pedindo o

aumento do efetivo policial, novas viaturas e equipamentos necessários ao
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atendimento do Projeto Jaíba; sejam encaminhados pedidos de providência ao

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado para a instalação de comarca no

Município de Jaíba e ao Secretário de Fazenda para a publicação do decreto que

garante a redução de 3% do ICMS incidente sobre os produtos da agricultura familiar;

e seja convidado o Presidente do Banco do Nordeste para debater o endividamento

dos produtores do Projeto Jaíba e do Norte de Minas; Domingos Sávio em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a criação de uma central mineira

de referência de preço mínimo-justo para produtos agrícolas; e Cecília Ferramenta e

Carlin Moura em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de

Assuntos Municipais e Regionalização, para discutir a implementação da Lei nº

14.185, de 2002, que dispõe sobre o processo de produção do queijo de minas

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

12/8/2009

Às 16h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, 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 Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

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

votar proposições da Comissão. Em seguida, comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. João Carlos Bacelar, Presidente da Comissão de

Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado da

Bahia, solicitando que esta Comissão acompanhe a apuração das acusações contra

os jovens Bruno Leonardo Seixas Rodrigues e Anna Rafaela Seixas Rodrigues,
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acusados de tráfico de drogas; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia

Civil de Minas Gerais, agradecendo voto de congratulações com o Delegado Dernival

Campos Cruz, a Delegada Adjunta Lucila de Goiás Vasconcelos e os Agentes de

Polícia e funcionários da Delegacia Seccional de Ouro Fino; Edson José Pereira,

Presidente do Sindepo-MG, e Denílson Martins, Vice-Presidente do Sindpol-MG, em

que solicitam seja realizada audiência pública desta Comissão para abordar a

situação funcional dos policiais civis do Estado; e ofício do Sr. Edson José Pereira,

Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado, publicado no “Diário do

Legislativo” de 6/8/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.032/2008, no 2º turno (Deputada Maria Tereza Lara); 1.857/2007, no 1º turno

(Deputado Tenente Lúcio) 3.519/2009, em turno único (Deputado Rômulo Veneroso).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 1.857/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Tenente Lúcio). 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 4.301 a 4.307, 4.310, 4.322/2009 e 4.308/2009, este com a

Emenda nº 1. Registra-se o voto contrário da Deputada Maria Tereza Lara à emenda.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 17h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PT) e
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os Deputados Zé Maia, Inácio Franco, João Leite (substituindo o Deputado Lafayette

de Andrada, por indicação da Liderança do BSD) e Rômulo Veneroso (substituindo o

Deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a

reunião. Às 18h4min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé

Maia, Antônio Carlos Arantes, João Leite e Rômulo Veneroso. 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 avoca a si a

relatoria do Projeto de Lei nº 1.857/2007. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.857/2009 na forma do

Substitutivo 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 próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Juarez Távora - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2009

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Fábio Avelar, 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

Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e discutir e
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votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr.

Sérgio Barroso, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, publicado no

“Diário do Legislativo” de 25/7/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em turno único,

Projetos de Lei nºs 3.423/2009 (Deputado Fábio Avelar) e 3.485/2009 (Deputado

Antônio Carlos Arantes). 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 4.286, 4.287, 4.289, 4.316, 4.318, 4.319 e 4.321/2009. 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 Doutor Rinaldo, em que solicita seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, com a finalidade de ouvir o Sr.

José Carlos de Matos, Presidente da Gasmig, sobre a construção do ramal centro-

oeste do Gasoduto, nas proximidades dos Municípios de Betim até Divinópolis,

preferencialmente margeando a Rodovia MG-050. Cumprida a finalidade da reunião,

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

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Domingos Sávio.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Almir Paraca,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca,

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 as

condições do dique construído em 1991, no Parque Estadual do Sumidouro, cujo

processo de demolição está tramitando na Justiça. A Presidência interrompe a 1ª
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Parte da reunião para ouvir os Srs. Marcelo Jerônimo Gonçalves, Prefeito Municipal

de Pedro Leopoldo; Reginaldo Alves Saraiva, Presidente da Câmara Municipal de

Pedro Leopoldo; e Tereza Corteletti, Promotora de Justiça da Comarca de Pedro

Leopoldo, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao

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

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

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 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, 18 de agosto de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2009

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Dimas Fabiano e Ademir Lucas (substituindo o Deputado

Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende,

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

Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final

e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.771 e 2.949/2008 (Deputado Dimas

Fabiano); 3.187 e 3.284/2009 (Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

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

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 2.771 e 2.949/2008 (relator: Deputado Dimas Fabiano); 3.187 e 3.284/2009

(relator: Deputado Ademir Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ana Maria Resende - Ronaldo

Magalhães.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/8/2009

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar matéria constante da 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 3.519/2009 com a Emenda nº 1. Submetidos a votação, cada um por

sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.348 e 4.353/2009. 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 Tenente Lúcio (4) em que solicitam seja encaminhada ao Desembargador

Joaquim Alves de Andrade manifestação de congratulações por sua dedicação e

brilhante trabalho à frente do Projeto Novos Rumos; seja encaminhado ao Coronel

PM Flávio Aquino, Comandante do 5º Comando Regional de Polícia de Uberaba, e ao

Delegado de Polícia José Paulino da Silva Filho, Chefe do 5º Departamento de

Polícia Civil de Uberaba, pedido de informações sobre a possível atuação de grupos

criminosos na Escola Estadual Horizonta Lemos, conforme denúncia feita a esta

Comissão em audiência pública no Município de Uberaba; seja encaminhado à

Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para apurar denúncias oriundas
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da Ouvidoria de Polícia; sejam convidados o Subsecretário de Administração

Prisional e o Chefe da Polícia Civil para prestarem esclarecimentos a esta Comissão

sobre as medidas preventivas adotadas para evitar a propagação da Influenza A

(H1N1) nos estabelecimentos prisionais, solicitando ainda seja convidado um

representante do Comitê Estadual de Enfrentamento à Influenza A (H1N1) para

participar da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz, Ronaldo Magalhães e Dimas Fabiano,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.316 e 3.367/2009 (Deputada Ana Maria Resende); 3.272 e 3.308/2009 (Deputado

Dimas Fabiano). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs s 3.316 e 3.367/2009 (relatora:

Deputada Ana Maria Resende). O Projeto de Lei nº 3.500/2009 é retirado de pauta

por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir pressupostos

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

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
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Final dos Projetos de Lei nºs 3.272 e 3.308/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano).

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões

extraordinárias de hoje, às 17 e 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Ana Maria Resende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.883/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Regional dos Usuários da Bacia

Hidrográfica do Rio Bagagem e seus Afluentes - Assobag -, com sede no Município

de Iraí de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.883/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Regional dos Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Bagagem e seus Afluentes,

entidade sem fins lucrativos que congrega as pessoas físicas e jurídicas dos

Municípios de Iraí de Minas, Monte Carmelo, Estrela do Sul, Romaria e Nova Ponte

interessadas na preservação do ecossistema dessa bacia hidrográfica.

Assim, a entidade promove a preservação do meio ambiente, visando a assegurar à

atual e às futuras gerações a disponibilidade de água em padrões de qualidade e

quantidade adequados às necessidades de uso coletivo ou privativo; apoia seus

associados na prevenção de calamidades públicas ocasionadas por eventos hídricos,

como enchentes e secas, de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos
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recursos hídricos; desenvolve ações para o saneamento ambiental, com a finalidade

de eliminar a poluição, controlar erosões e racionalizar o consumo de água.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.883/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.997/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe “cria a Política

Estadual sobre os cuidados com a saúde em relação ao uso do computador”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/2/2009, foi a proposição distribuída às

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

Públicas.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em análise propõe a criação de uma política estadual com o intuito

de orientar os estudantes das escolas públicas estaduais de ensino fundamental e

médio sobre os cuidados como a saúde em relação ao uso do computador. Para

tanto, o projeto estabelece que o poder público deverá realizar seminários, debates,

cursos de formação e divulgar o assunto nos meios de comunicação em massa.

Prevê ainda a criação de uma cartilha com orientações sobre o tema a ser distribuída

gratuitamente aos estudantes das escolas públicas e determina o conteúdo a ser

inserido na cartilha.

Não resta dúvida sobre o mérito da proposição, tendo em vista que os danos

causados à saúde da população devido ao uso inadequado do computador são

crescentes e afetam cada vez mais pessoas. Como bem alerta o autor da proposição
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na justificativa que acompanha o projeto, o uso inadequado do computador pode

gerar muitos danos à saúde, afetando principalmente a visão ao causar miopia.

Constata-se assim que a informação sobre hábitos adequados aos usuários do

computador como tempo de uso, higiene do equipamento, postura durante a

utilização pode contribuir para a proteção da saúde dos usuários.

Primeiramente, ressaltamos a competência concorrente da União, dos Estados e do

Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, conforme estabelece

o inciso XII, “in fine”, do art. 24 da Constituição da República.

Por sua vez, os arts. 196 e 186 das Constituições Federal e Estadual,

respectivamente, dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos.

No âmbito infraconstitucional, a Lei no 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de

Saúde do Estado, enfatiza as normas constantes das Constituições Federal e

Estadual, estabelecendo, em seu art. 3o, que a “saúde é um direito fundamental do

ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis a seu pleno

exercício”.

Quanto à implementação de políticas por meio de lei, esclarecemos que esta

Comissão entende que projeto de lei, ainda que de iniciativa de parlamentar, pode

fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a

proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas.

Com efeito, há que observar que o projeto em tela estabelece ações minudenciadas

que são inerentes à atividade do Poder Executivo, ferindo, dessa forma, o princípio da

separação de Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição da República, que

estabelece as regras de competência de cada Poder. Se ao Legislativo cabem as

competências legiferante e fiscalizadora, ao Executivo cabem as atividades

administrativas.

Resulta daí o entendimento reiterado nesta Comissão de que a elaboração e a

execução de programas ou planos de governo são atividades eminentemente

administrativas, que não demandam, por via de regra, previsão legal. Afinal, o

programa prevê, de forma detalhada, o “modus operandi” da ação administrativa para
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a implementação de determinada política pública. A atividade legislativa, por sua vez,

opera no plano da abstração e da generalidade e não pode avançar a ponto de

minudenciar a ação executiva, prescrevendo a implementação de programa

governamental, pois isso iria esvaziar a atuação institucional do Executivo e contrariar

o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Nesse aspecto, vale ressaltar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na

Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica

criando programa, ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição da

República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Todavia, em face da importância do tema, consideramos oportuno o

aperfeiçoamento da proposição de modo a estabelecer normas mais genéricas que

garantam o acesso da população a informações sobre o uso correto do computador.

Para tanto apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que institui a

semana de conscientização sobre o uso do computador, com o intuito de esclarecer a

população e de contribuir para a diminuição de riscos à saúde. Retiramos do texto do

projeto os dispositivos que constituam ações meramente administrativas, bem como

aqueles que definem competências específicas para órgãos do Poder Executivo.

Entendemos, por fim, que as ações do poder público a serem desenvolvidas na

semana de conscientização sobre o uso do computador deverão se estender a toda a

sociedade para permitir que diversas instituições, inclusive as escolas, encontrem

soluções criativas e adequadas a suas realidades para estimular os cuidados com a

saúde ao se usar o computador.

Conclusão

Pelas razões expostas concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalildade do Projeto de Lei nº 2.997/2009, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado do Computador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado do



____________________________________________________________________________
926

Computador, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de setembro,

com o objetivo de esclarecer a sociedade sobre os cuidados com a saúde em relação

ao uso do computador.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput”, serão realizadas

campanhas e palestras com profissionais da área de saúde, em escolas, repartições

públicas e unidades de saúde.

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

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.238/2009

Comissão de Saúde

Relatório

A proposição em análise, do Deputado Zezé Perrella, cria no âmbito do Estado de

Minas Gerais um banco de ossos para fins de transplantes e dá outras providências.

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em comento pretende criar no Estado um banco de ossos, com o objetivo

de garantir a captação, a preparação e a doação de ossos, cartilagens e tendões para

serem utilizados no tratamento de diversas doenças do aparelho locomotor e outras

patologias.

A Lei Federal nº 9.434, de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e

partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras

providências, estabelece, em seu art. 2º, que a realização de transplante ou enxertos

de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser feita em

estabelecimento de saúde e por equipe médico-cirúrgica de remoção e transplante

previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde -
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SUS.

Visando regulamentar especificamente a matéria em comento, o Ministério da

Saúde editou a Portaria GM nº 1.686, de 20/9/2002, que aprova as normas para

autorização de funcionamento e cadastramento de Bancos de Tecidos

Musculoesqueléticos no Sistema Único de Saúde - SUS. Nos termos do § 1º do art.

1º da norma, entende-se por Banco de Tecidos Musculoesqueléticos o serviço que,

com instalações físicas, equipamentos, recursos humanos e técnicas adequadas,

seja destinado a captação, triagem clínica, laboratorial e sorológica, coleta,

identificação, processamento, estocagem e distribuição de tecido musculoesquelético

de procedência humana para fins terapêuticos ou de pesquisa. Já o § 2º estabelece

que somente poderá funcionar aquele banco que, com a respectiva licença de

funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária, seja autorizado pelo Sistema

Nacional de Transplantes. A mesma norma define detalhadamente o processo de

autorização de funcionamento e cadastramento pelo SUS, as exigências gerais para

a autorização e as específicas, como a conformação das equipes técnicas, as

instalações físicas, os materiais e equipamentos necessários. Além disso, a referida

norma estabelece as rotinas para captação, remoção, transporte, processamento,

estocagem, disponibilização e controle da qualidade dos tecidos.

No Estado, já existe um projeto da Fundação Hemominas, aprovado no Ministério

da Saúde, para a implantação do Centro de Tecidos Biológicos - Cetebio -, que vai

fornecer diversos tecidos, como ossos, tendões, pele, cartilagem, além de células-

tronco de cordão umbilical. O Cetebio será implantado por meio de parceria entre o

Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde, a Fundação Hemominas e a

Fundação Ezequiel Dias, ambas da Rede Fhemig, a Universidade Federal de Minas

Gerais e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia-Fapemig. Será o primeiro

centro público integrado para coleta, acondicionamento e produção desses materiais

criopreservados da América Latina.

O Decreto nº 43.954, de 24/1/2005, em seu art. 93A, I, determina que a

Coordenadoria do Cetebio tem por finalidade coordenar e acompanhar a prestação

de serviços técnicos especializados e de alta complexidade desenvolvidos no Centro,

bem como garantir o cumprimento das normas técnicas, de modo a assegurar a
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qualidade dos produtos e serviços prestados relacionados ao fornecimento de tecidos

biológicos (células-tronco, medula óssea autóloga, ossos, tendões, peles e outros).

Acrescente-se, ainda, que há previsão orçamentária específica no Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - e na Lei Orçamentária Anual para a implantação do

Cetebio: a Ação 4683 - Manutenção do Centro de Tecidos Biológicos -, cuja finalidade

é captar, triar, processar, armazenar e distribuir tecidos e materiais biológicos seguros

e de alta qualidade, retirados de doadores vivos ou mortos, para os hospitais

credenciados pelo SUS, tendo-se em vista a realização de transplantes e enxertias.

Pelo exposto, observa-se que a matéria já está devidamente normatizada em

âmbito federal e estadual, tendo, inclusive, previsão orçamentária. Contudo, para

reforçar a importância da doação de órgãos para a realização de transplantes, a

Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto, que

altera inciso da Lei nº 11.553, de 1994, que dispõe sobre a ação do Estado com

vistas ao favorecimento da realização de transplantes.

Concordamos com o intuito do Substitutivo nº 1 apresentado. Entretanto, sua

redação não diferencia os procedimentos referentes aos órgãos dos procedimentos

referentes a tecidos e substâncias humanas. Por esse motivo, apresentamos o

Substitutivo nº 2.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.238/2009, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera o inciso II do art. 1º da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe

sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de transplantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso II do art. 1º da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

II - a criação de condições materiais que facilitem a captação, a remoção e a

distribuição de órgãos e a captação, a coleta, a identificação, o processamento, a

estocagem e a distribuição de tecidos e substâncias humanas.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Rinaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.305/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade de inserções de mensagens educativas sobre o uso de drogas e

substâncias entorpecentes durante ‘shows’, eventos culturais e esportivos voltados

para o público infanto-juvenil realizados no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/5/2009, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme determina o art. 188, combinado com o

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

Fundamentação

O projeto de lei em apreço pretende determinar a exibição de mensagens

educativas alusivas aos malefícios causados pelo uso de drogas e substâncias

entorpecentes nos eventos culturais e esportivos voltados ao público infanto-juvenil

no Estado.

Inicialmente, deve-se destacar que estão atendidos, no geral, os requisitos formais

de constitucionalidade, tratando-se de matéria inserida na competência legislativa do

Estado, ao qual compete legislar concorrentemente sobre educação, proteção e

defesa da saúde e proteção à infância e à juventude, nos termos dos incisos IX, XII e

XV do art. 24 da Constituição da República, e na seara de iniciativa dos

parlamentares, conforme o art. 65 da Constituição do Estado. Observa-se, contudo, a

existência de vícios pontuais no projeto examinado: dá-se atribuição a órgão da

administração pública e se determina prazo para que o Poder Executivo venha a

exercer atribuição que a Constituição lhe outorga em caráter privativo - a de

regulamentar as leis -, invadindo-se, em ambos os casos, o campo normativo

atribuído ao Governador do Estado.

A esse respeito, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, examinando
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questões análogas a estas, declarou inconstitucionais leis de origem parlamentar que

dispunham sobre atribuições conferidas aos órgãos subordinados ao Governador do

Estado (ADI 2.443/MC, DJ de 29/8/2003; ADI 2.799, DJ de 21/5/2004) e que

estabeleciam prazo para que o Poder Executivo regulamentasse a lei (ADI 546, DJ de

14/4/2000; ADI 2.393, DJ de 28/3/2003).

No que diz respeito ao conteúdo, embora seja nobre o propósito do autor da

proposição, qual seja promover ampla conscientização acerca dos malefícios

causados pelo uso de drogas e substâncias entorpecentes, é preciso reconhecer que

há uma incompatibilidade entre o pretendido pelo projeto e as normas que informam a

Constituição vigente.

De fato, o art. 222, § 3o, da Constituição do Estado determina que a prevenção da

dependência de drogas e afins é dever do Estado, que prestará atendimento

especializado à criança e ao adolescente dependentes, desenvolvendo ações que

auxiliem sua integração na comunidade, na forma da lei. Esse dispositivo ensejou a

edição não apenas da Lei no 11.544, de 1994, que contém disposições normativas

densificadoras de tal comando constitucional, como também da Lei no 13.080, de

1998, que dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso de drogas.

Contudo, a imposição estatal que ora se pretende criar apresenta-se como uma

ingerência indevida do Estado em esfera reservada à iniciativa privada. Não é

razoável repassar para o particular um encargo que é da alçada do poder público.

Existem outros meios de se promoverem campanhas de conscientização da

população sem incorrer em tal impropriedade.

Não há como negar que o projeto trata de medida que objetiva beneficiar a

coletividade, uma vez que é necessário um maior grau de conscientização acerca dos

malefícios decorrentes do uso de drogas. Mais adequado, porém, é que tal medida

seja financiada pela própria sociedade, de maneira equânime, o que pode ser

alcançado mediante o custeio de campanhas com recursos oriundos da tributação.

Dessa maneira, o poder público é que deveria implementar tais medidas, valendo-se

dos recursos do erário.

Nesse ponto, cumpre-nos distinguir três modalidades de atuação estatal no campo

do domínio econômico: intervenção por absorção ou participação, intervenção por



____________________________________________________________________________
931

direção e intervenção por indução. No primeiro caso, o Estado intervém no campo da

atividade econômica em sentido estrito, desenvolvendo, portanto, ação como agente

econômico. Quando o faz por absorção, assume integralmente o controle dos meios

de produção ou troca em determinado setor da atividade econômica, atuando em

regime de monopólio. Quando o faz por participação, assume o controle de parcela

desses meios, atuando em regime de competição com empresas privadas que

exercitam suas atividades no setor. No segundo e no terceiro casos, o Estado

intervirá sobre o domínio econômico, desenvolvendo ação como regulador dessa

atividade. Quando o faz por direção, exerce pressão sobre a economia,

estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório para os

sujeitos da atividade econômica. Quando, todavia, o faz por indução, manipula os

instrumentos de intervenção em consonância com as leis que regem o funcionamento

dos mercados.

No caso das normas de intervenção por indução, deparamo-nos com preceitos que,

embora prescritivos, não são dotados da mesma cogência que afeta as normas de

intervenção por direção. São, portanto, normas dispositivas. Nelas, a sanção é

substituída por incentivos oferecidos pela lei a quem participe de determinada

atividade de interesse geral, estando, nesse caso, vinculado por prescrições que

correspondem aos benefícios usufruídos. Penetra-se assim no campo do direito

premial.

Portanto, é admissível que o poder público atue como agente indutor de

determinadas atuações do particular, mediante incentivos ou prêmios, como ocorre

na Lei de Incentivo à Cultura, em que benefícios de ordem fiscal são concedidos a

empresas que apoiem projetos culturais. Trata-se, assim, de incentivar condutas à

vista de benefícios estatais e não impô-las unilateralmente.

Além disso, ao se admitir a aprovação de projeto nesses termos, não haverá como

impedir que outros projetos similares sejam apresentados com o propósito de obrigar

a exibição em eventos de mensagens voltadas para a conscientização da população

acerca de outros temas, o que contraria o princípio da razoabilidade, implícito na

Constituição da República e expresso no “caput” do art. 13 da Constituição do

Estado.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei no 3.305/2009.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Chico Uejo - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.506/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.506/2009 “obriga

os hotéis e motéis estabelecidos no Estado a adaptar suas instalações, a fim de

garantir o acesso de pessoas portadoras de deficiência, e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/7/2009, foi o projeto distribuído às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise, nos termos de seu art. 1º, pretende obrigar os hotéis e

motéis com mais de 50 unidades, estabelecidos no Estado, a adaptar suas

instalações e 2% de seus quartos e apartamentos a fim de garantir o acesso de

pessoas portadoras de deficiência, de acordo com as especificações determinadas

pela Norma Brasileira nº 9.050, de 1994, da Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT - ou outra que vier a substituí-la.

Determina ainda que os estabelecimentos localizados em prédios que não

conseguirem atender às exigências ali previstas ficam obrigados a apresentar

alternativas, para análise junto ao órgão competente.

No art. 2º, dispõe que, caso não sejam feitas as adaptações necessárias no prazo

de 180 dias, tais estabelecimentos ficam sujeitos às seguintes sanções: advertência;

multa de 1.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs - ou índice
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superveniente; suspensão e, após, cancelamento do alvará de localização e

funcionamento.

O autor, na justificação que acompanha o projeto, afirma que a medida proposta

parte da necessária compreensão de que a integração social das pessoas portadoras

de deficiência envolve não apenas “as atribuições de trabalho, educação (...), mas

também, e principalmente, de lazer, cultura e atividades pessoais”.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise da proposição, nos limites

próprios a esta Comissão.

A proposição em exame não encontra óbice jurídico do ponto de vista formal: o

inciso XIV do art. 24 da Carta Federal faculta aos Estados membros, pela via da

competência concorrente, legislar sobre a proteção e a integração social das pessoas

portadoras de deficiência. Além disso, a matéria não está entre aquelas consideradas

de iniciativa legislativa privativa.

Cumpre, ainda, assinalar que o marco regulatório da acessibilidade de bens de uso

público encontra fundamento nos arts. 227, § 2º, e 244 da Constituição da República.

No âmbito federal, os referidos dispositivos foram regulamentados pela Lei nº 10.098,

de 19/12/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da

acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade

reduzida.

Em seguida, a União editou o Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que regulamenta

também a lei federal citada. A leitura de seus dispositivos revela que a referida norma

não inclui a obrigatoriedade de adaptação voltada somente para os estabelecimentos

hoteleiros, tal como um percentual de quartos e apartamentos que devem estar

internamente adaptados para uso de pessoas portadoras de deficiência.

Existem, ademais, normas específicas sobre acessibilidade na área do turismo,

entre as quais se destacam o Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem e o

Manual de Recepção e Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência a

Empreendimentos e Equipamentos Turísticos, da Empresa Brasileira de Turismo -

Embratur.

No âmbito estadual, a Lei nº 11.666, de 9/12/94, regulamentada pelo Decreto nº

43.926, de 2004, e a Lei nº 17.785, de 23/9/2008, buscam assegurar que as pessoas
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com deficiência não encontrem obstáculos ao seu direito de ir e vir. A referida

legislação já obriga a adoção de normas de acessibilidade nos edifícios de uso

público, aí incluídos os hotéis e similares.

Todavia, a exemplo do que ocorre no plano federal, a legislação mineira não

contém normas específicas para a adaptação das instalações dos hotéis e

estabelecimentos congêneres.

Voltando ao projeto em exame, verifica-se que ao § 2º do art. 1º falta um comando

assertivo, o que poderá acarretar prejuízos para a eficácia da norma. Em seguida, no

art. 2º, o projeto estabelece o prazo de 180 dias para a adequação dos

estabelecimentos, sob pena de sujeição às penalidades que especifica. Em relação a

tais penalidades, três considerações são importantes.

Em primeiro lugar, a opção por estabelecer um único valor de multa,

independentemente do porte do estabelecimento, pode fazer com que, em

determinados casos, a pena não seja capaz de incentivar o cumprimento da lei e, em

outros, seja pesada demais, a ponto de inviabilizar a sobrevivência do

estabelecimento. Atenta a essa questão, a Lei n° 11 .666, de 1994, prevê, no art. 3º, §

5º, em caso de descumprimento das medidas ali previstas, a imposição de multa

diária no valor de até 2.000 Ufemgs, aplicada na forma do regulamento, respeitado o

devido processo administrativo. Essa abertura conferida pela norma permite que o

administrador, ao aplicar a multa, faça as ponderações necessárias para que a

sanção possa cumprir sua finalidade preventiva.

O segundo ponto digno de nota é que a proposta torna obrigatória a adaptação de

todos os hotéis e motéis que tenham 50 ou mais unidades, sem distinção entre os

estabelecimentos já existentes e os novos.

Já a Lei n° 11.666, de 1994, no art. 1°, § 3°, inci sos I e II, dispõe que a norma se

aplica aos projetos de arquitetura e engenharia que se encontram em elaboração ou

em execução e às reformas e obras de conservação. Tal distinção parece ser mais

razoável, na medida em que minimiza o impacto da medida em questão sobre os

empreendimentos privados.

Outro cuidado importante, que consta no § 2º do mesmo artigo, é considerar as

restrições legais a mudanças nas construções tombadas pelo Instituto Estadual do
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Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG.

O terceiro ponto é que, ao prever a possibilidade de aplicação da pena de

suspensão e de cancelamento de localização e funcionamento, o projeto traz

medidas que não podem ser determinadas pelo Estado, sob pena de violação à

competência dos Municípios.

Finalmente, no que respeita à amplitude da proposta, é interessante notar que ela

obriga apenas os hotéis e motéis estabelecidos a adaptar as suas instalações, não

abrangendo outros estabelecimentos similares, como pousadas. O substitutivo a

seguir busca corrigir essa restrição.

Entendemos que, no caso, o mais adequado, do ponto de vista da técnica

legislativa, é alterar a lei já existente, de maneira a facilitar a sistematização da

matéria e favorecer o conhecimento do assunto. Para tanto, apresentamos, ao final

deste parecer, o Substitutivo nº 1. Concluindo, pode-se dizer que o projeto, com as

adaptações propostas no substitutivo, não encontra óbices do ponto de vista legal e

representa um passo importante para a integração social das pessoas portadoras de

deficiência no Estado.

Ressaltamos que poderão ser oportuna e adequadamente realizadas nas

Comissões de mérito tanto a análise sobre quais tipos de meios de hospedagem

deverão sujeitar-se às mudanças pretendidas como o percentual de quartos que

deverão sofrer as adaptações.

Conclusão

Em vista das considerações apresentadas, concluímos pela constitucionalidade,

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.506/2009 na forma do Substitutivo nº

1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que estabelece normas para

facilitar o acesso de portadores de deficiência física aos edifícios de uso público, de

acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1º, da

Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescidos ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, os
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seguintes §§ 5º e 6º, passando seu § 5º a § 7º:

“Art. 3º - (...)

§ 5º - Os meios de hospedagem que contem cinquenta ou mais quartos ou

apartamentos ficam obrigados a adaptar suas instalações e a reservar 2% (dois por

cento) do total daquelas unidades para pessoas portadoras de deficiência.

§ 6º - Nas adaptações a que se refere o § 5º, deverão ser observadas as normas e

especificações relativas a adaptação e acessibilidade estabelecidas pela Associação

Brasileira de Normas Técnicas e no Manual de Recepção e Acessibilidade de

Pessoas Portadoras de Deficiência a Empreendimentos e Equipamentos Turísticos,

da Empresa Brasileira de Turismo - Embratur.”.

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

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Chico Uejo -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.507/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a regulamentação do comércio de jogos eletrônicos e jogos de interpretação (RPG)

no âmbito do Estado e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/7/2009, o projeto foi distribuído às

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

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 tela pretende promover a classificação indicativa de faixa etária

dos jogos eletrônicos e dos jogos de interpretação, determinando, entre outros

pontos, a forma como se realizará a classificação, sua exibição na embalagem dos

jogos e como os produtos serão dispostos nas prateleiras.
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No que se refere aos aspectos constitucionais da matéria em apreço, a Constituição

Federal, no art. 227, determina que é dever da família, da sociedade e do Estado

assegurar, com absoluta prioridade, à criança e ao adolescente diversos direitos,

entre os quais os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, colocados a salvo

de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e

opressão.

No art. 21, inciso XVI, a Carta Maior estabelece que compete à União exercer a

classificação, para efeito indicativo, das diversões públicas e dos programas de rádio

e televisão. No art. 220, § 3º, inciso I, dispõe, adicionalmente, que compete a lei

federal regular as diversões e os espetáculos públicos, cabendo ao poder público

informar sua natureza, a faixa etária a que não se recomendem, os locais e os

horários inadequados à sua apresentação.

Em cumprimento à determinação constitucional, foi editada a Lei Federal nº 8.069,

de 13/7/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, que dispõe sobre a proteção

integral da criança e do adolescente, assim entendidos os menores de 12 e 18 anos,

respectivamente. É nessa lei que se encontram detalhadas as restrições e as

sanções pelo descumprimento dos deveres de proteção integral e prioritária desse

segmento da população. Assim, no art. 80, estabelece que os responsáveis por

estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por

casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente,

cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e

adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público. Determina,

ademais, que constitui infração administrativa o fato de o responsável por diversão ou

espetáculo público deixar de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do

local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou do

espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação (art. 252);

deixar de observar o que dispõe a lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos

locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo (art. 258); e anunciar

peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os

limites de idade a que não se recomendem (art. 253).
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Detalhando o disposto no art. 21, inciso XVI, e no art. 220, § 3º, inciso I, da Carta

Maior, o Decreto Federal nº 5.834, de 6/7/2006, estabelece, no inciso II do seu art. 8º,

que compete à Secretaria Nacional de Justiça, órgão da estrutura do Ministério da

Justiça, tratar dos assuntos relacionados à escala de classificação indicativa dos

jogos eletrônicos, das diversões públicas e dos programas de rádio e televisão e

recomendar a correspondência com a faixa etária e os horários de funcionamento e

veiculação permitidos.

É oportuno salientar que a fonte das determinações de proteção são a lei e a

Constituição. Ao Ministério da Justiça compete fazer a análise e a classificação - a

indicação do conteúdo -, a fim de que os pais ou responsáveis pelo menor possam

orientar-se. Para isso, edita portarias, que são regras administrativas relativas à

classificação e ao procedimento a ser adotado. Assim, com base nos dispositivos já

citados e no art. 1º, inciso I, do Anexo I do Decreto Federal nº 5.834, de 2006, e no

art. 74 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Ministro da Justiça editou a

Portaria n° 1.100, de 14/7/2006, que regulamenta o exercício da classificação

indicativa de diversões públicas, especialmente obras audiovisuais destinadas a

cinema, vídeo, DVD, jogos eletrônicos, jogos de interpretação (RPG) e congêneres. A

portaria trata detalhadamente da matéria ao longo dos seus 24 artigos.

Portanto, a medida proposta no projeto de lei já se encontra suficientemente

regulamentada na legislação vigente, o que inviabilizaria a sua tramitação por estar

desprovida de característica inovadora, além de não se encontrar no âmbito da

competência legislativa conferida pela Constituição Federal aos Estados.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.507/2009.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Chico Uejo - Padre João.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.316 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.316/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o
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Poder Executivo a doar ao Município de Caldas o imóvel que especifica, foi aprovado

nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.316/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caldas 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 Caldas imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no lugar denominado

Pedra Branca, naquele Município, registrado sob o n° 11.745, a fls. 217 do Livro 3-N,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

do Centro Comunitário do Bairro Pedra Branca.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.367 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.367/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que cria

cargos de natureza especial no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

da administração direta do Poder Executivo e dá outras providências, foi aprovado no

2° turno, com as Emendas nºs 1 a 7 ao vencido no 1°  turno.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.367/2009

Cria cargos no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão da

administração direta do Poder Executivo, cria a Assessoria de Relações Regionais na

estrutura orgânica básica da Universidade do Estado de Minas Gerais, altera as Leis

nºs 9.266, de 18 de setembro de 1986, e 15.962, de 30 de dezembro de 2005, e as

Leis Delegadas n°s 39, de 3 de abril de 1998, 91, d e 29 de janeiro de 2003, e 174 e

175, ambas de 26 de janeiro de 2007 e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam criados no Quadro Geral de Cargos d e Provimento em Comissão da

administração direta do Poder Executivo, de que trata o art. 1° da Lei Delegada n°

174, de 26 de janeiro de 2007, três cargos de Piloto de Helicóptero, código EX-35,

passando a ser de oito cargos o quantitativo constante no Anexo VIII da Lei Delegada

n° 174, de 2007.

§ 1° - A lotação, a identificação e a forma de recr utamento dos cargos criados no

“caput” serão definidas em decreto.

§ 2° - Em decorrência da criação dos cargos de que trata o “caput”, o item “Piloto de

Helicóptero” do Anexo VIII da Lei Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma

do Anexo I desta lei.

Art. 2° - O Poder Executivo fica autorizado a arcar  com as despesas necessárias

para a renovação da habilitação de piloto de aeronave, por meio de processo de

ressarcimento.

Art. 3° - O servidor ocupante do cargo de proviment o efetivo de Comandante de

Aeronave do Gabinete Militar do Governador, código CAGM-1, enquanto exercer a

função de piloto de avião a jato, perceberá o valor da gratificação especial devida ao

ocupante do cargo de provimento em comissão de Comandante de Avião a Jato,

código EX-41, prevista no § 1° do art. 8° da Lei n°  9.266, de 18 de setembro de 1986.

Art. 4° - O art. 8° da Lei n° 9.266, de 1986, fica acrescido do seguinte § 3°:

“Art. 8° - (...)

§ 3° - Para fins do cálculo da gratificação especia l a que se refere o § 1° deste
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artigo, o valor da hora-voo é o constante no Anexo XLII da Lei Delegada n° 39, de 3

de abril de 1998.”.

Art. 5° - No quadro constante no Anexo XLII da Lei Delegada n° 39, de 1998, na

forma do Anexo da Lei n° 18.007, de 7 de janeiro de  2009, a expressão “Valor da

gratificação (R$)” passa a ser “Valor da gratificação (reais por hora-voo)”.

Art. 6° - Fica criada, na estrutura orgânica básica  da Universidade do Estado de

Minas Gerais - Uemg -, a Assessoria de Relações Regionais, com as seguintes

competências básicas:

I - articular-se com as fundações associadas à Uemg, garantindo-lhes interlocução

com a Reitoria, as Pró-Reitorias e as unidades colegiadas de deliberação superior;

II - assistir as fundações associadas à Uemg na implementação de programas de

cooperação e prestar-lhes apoio técnico;

III - encaminhar à Pró-Reitoria competente e manifestar-se previamente em

demandas que envolvam matéria de interesse das fundações associadas e das

unidades da Uemg localizadas no interior do Estado;

IV - subsidiar a direção superior e as unidades de coordenação e execução na

avaliação do atendimento às vocações regionais nos processos de expansão das

atividades da Uemg, nos termos do § 3° do art. 199 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O estatuto da Uemg poderá prever competências

complementares para a Assessoria de Relações Regionais.

Art. 7° - Fica acrescentada a seguinte alínea "d" a o inciso IV do art. 3° da Lei

Delegada n° 91, de 29 de janeiro de 2003:

“Art. 3° - (...)

IV - (...)

d) Assessoria de Relações Regionais;”.

Art. 8° - Ficam criadas dez unidades de DAI-unitári o, de que trata a Lei Delegada n°

175, de 26 de janeiro de 2007, destinadas à Uemg.

§ 1° - Em virtude da criação de que trata o “caput” , o quantitativo de DAI-unitário da

Uemg, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a

ser de 592 (quinhentas e noventa e duas) unidades.

§ 2° - Em virtude do disposto no § 1°, o quantitati vo de DAI-unitário da Uemg,



____________________________________________________________________________
942

constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar

na forma do Anexo II desta lei.

§ 3° - Em decorrência da criação de que trata o “ca put”, o item V.16.2 do Anexo V

da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na  forma do Anexo III desta lei.

§ 4° - A identificação dos cargos criados em decorr ência do disposto no “caput” e as

respectivas formas de recrutamento serão estabelecidas em decreto, observado o

disposto no art. 6° da Lei Delegada n° 175, de 2007 .

Art. 9° - A Uemg e as fundações associadas nos term os do art. 129 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado manterão

programas de cooperação mútua com vistas ao desenvolvimento do ensino superior

no Estado, mantida a autonomia administrativa, financeira, patrimonial e acadêmico-

pedagógica da Uemg e das fundações e respeitados os vínculos aos respectivos

sistemas de ensino.

§ 1° - São instituições associadas à Uemg:

I - a Fundação de Ensino Superior de Divinópolis;

II - a Fundação de Ensino Superior de Passos;

III - a Fundação de Ensino Superior do Vale do Jequitinhonha, do Município de

Diamantina;

IV - a Fundação Cultural de Campanha da Princesa, do Município de Campanha;

V - a Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola;

VI - a Fundação Educacional de Ituiutaba.

§ 2° - Outras fundações educacionais de ensino supe rior poderão associar-se à

Uemg, mediante decreto do Governador do Estado, nos termos do § 1° do art. 129 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

§ 3° - As fundações associadas poderão participar d o Conselho Universitário da

Uemg, na forma do estatuto e do regimento geral.

§ 4° - As fundações associadas poderão utilizar a l ogomarca da Uemg, nos termos

do regulamento desta lei, informando a sua condição de associadas.

§ 5° - Os diplomas expedidos pelas fundações associ adas poderão ser assinados

em conjunto com a Uemg, nos termos do regulamento desta lei.

§ 6° - A Uemg poderá firmar parcerias com as fundaç ões associadas visando à
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adoção do sistema de ensino a distância, nos termos do regulamento desta lei.

Art. 10 - A Uemg e suas fundações educacionais associadas serão beneficiadas por

programas especiais de desenvolvimento de atividades acadêmicas, nos termos da

lei orçamentária anual.

Parágrafo único - Para o desenvolvimento dos programas especiais a que se refere

o “caput”, serão adotadas as seguintes medidas, sem prejuízo de outras que se

fizerem necessárias:

I - concessão de auxílio financeiro, por meio de bolsas de estudo, a alunos carentes

matriculados e com frequência regular em cursos de graduação reconhecidos e

regularmente oferecidos, conforme normas do sistema de educação competente;

II - concessão de auxílio financeiro para o desenvolvimento de estudos e pesquisas

de natureza científica e de projetos de extensão, desde que vinculados a cursos

reconhecidos e regularmente oferecidos, conforme normas do sistema de educação

competente.

Art. 11 - Fica acrescentado à Lei n° 15.962, de 30 de dezembro de 2005, o seguinte

art. 5°-A:

“Art. 5°-A - Serão devidos honorários, nos termos d o inciso VI do art. 118 da Lei n°

869, de 5 de julho de 1952, ao servidor efetivo que, em caráter eventual, exercer a

função de auxiliar ou membro de banca examinadora, em processo de habilitação,

controle e reabilitação de condutor de veículo automotor, de competência do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG -, na forma definida em

regulamento e observado o seguinte:

I - os honorários serão calculados em horas, observado o limite máximo de oitenta

horas mensais;

II - o valor da hora trabalhada será de até 1,5% (um vírgula cinco por cento) do

vencimento básico do Agente de Polícia, nível I, grau A, previsto nesta lei, conforme a

função desempenhada na banca examinadora.

§ 1° - Os honorários de que trata este artigo somen te serão devidos se as

atividades referidas no “caput” forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo

de que o servidor for titular, admitindo-se compensação de carga horária quando as

atividades forem desempenhadas durante a jornada de trabalho.
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§ 2° - Os valores recebidos nos termos deste artigo  não se incorporarão à

remuneração do servidor para nenhum efeito e não poderão ser utilizados como base

de cálculo para nenhuma vantagem, inclusive para fins de cálculo dos proventos de

aposentadoria e pensões.

§ 3° - Os critérios para a instalação de bancas exa minadoras de exame de direção

de competência do Detran-MG serão definidos em regulamento.”.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos

dos seus arts. 2° e 3° a 1° de janeiro de 2009.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

ANEXO I

(a que se refere o § 2° do art. 1° da Lei n° , de d e de 2009)

“ANEXO VIII

(a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 1° da Lei D elegada n° 174, de 26 de janeiro de

2007)

CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER

EXECUTIVO

DENOMINAÇÃO DA CLASSE CÓDIGO QUANTITATIVO

(...) (...) (...)

Piloto de Helicóptero EX-35 8

(...) (...) (...)”

ANEXO II

(a que se refere o § 2° do art. 8° da Lei n° , de d e de 2009)

“ANEXO IV

QUANTITATIVOS DE DAI-UNITÁRIO, FGI-UNITÁRIO E GTE-UNITÁRIO

ATRIBUÍDOS ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

(a que se referem o § 2° do art. 2°, o § 4° do art.  8°, o § 2° do art. 12 e o inciso I do §

1° do art. 14 da Lei Delegada n° 175, de 26 de jane iro de 2007)

IV.1 – QUANTITATIVOS DE DAI-UNITÁRIO, FGI-UNITÁRIO E GTE-UNITÁRIO

ATRIBUÍDOS ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

* - A tabela contendo os quantitativos de DAI-Unitário, FGI-Unitário e GTE-Unitário
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atribuídos às autarquias e fundações do Poder Executivo foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.8.2009.

ANEXO III

(a que se refere o § 3° do art. 8° da Lei n° , de d e de 2009)

“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)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.16.2 – QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

* - A tabela contendo os quantitativos de cargos de provimento em comissão do

grupo de direção e assessoramento foi publicada no “Diário do Legislativo” de

21.8.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.500 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.500/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar de R$246.668.045,50 ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi aprovado nos

turnos regimentais, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.500/2009

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito suplementar ao
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Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$246.668.045,50 (duzentos e quarenta e seis milhões

seiscentos e sessenta e oito mil quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), para

atender a:

I – despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$114.875.338,50 (cento

e quatorze milhões oitocentos e setenta e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e

cinquenta centavos);

II – despesas com proventos de pensionistas, no valor de R$43.500.000,00

(quarenta e três milhões e quinhentos mil reais);

III – despesas com manutenção de atividades, no valor de R$4.000.000,00 (quatro

milhões de reais);

IV – despesas com aquisição de material de consumo em diversas comarcas, no

valor de R$2.610.707,00 (dois milhões seiscentos e dez mil setecentos e sete reais);

V – despesas com pagamento de auxílio-creche, no valor de R$300.000,00

(trezentos mil reais);

VI – despesas com construção de unidades prediais, no valor de R$60.000.000,00

(sessenta milhões de reais);

VII – despesas com aquisição de equipamentos e material permanente, no valor de

R$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais);

VIII – despesas com a implantação de uma Vara de Violência Doméstica e Familiar

contra a Mulher na Comarca de Belo Horizonte, no valor de R$382.000,00 (trezentos

e oitenta e dois mil reais).

Art. 2° – Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes:

I – da anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça, no valor de

R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais);

II – do excesso de arrecadação da receita de Contribuição à Aposentadoria previsto

para o corrente exercício, no valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil

reais);

III – do saldo financeiro da receita de Contribuição à Aposentadoria, exercício de

2008, no valor de R$525.338,50 (quinhentos e vinte cinco mil trezentos e trinta e oito

reais e cinquenta centavos);
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IV – do excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados

previsto para o corrente exercício, no valor de R$82.600.000,00 (oitenta e dois

milhões e seiscentos mil reais);

V – do superávit financeiro de exercícios anteriores da receita de Recursos

Diretamente Arrecadados, no valor de R$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco

milhões de reais);

VI – do excesso de arrecadação da receita da Taxa de Fiscalização Judiciária

previsto para o corrente exercício, no valor de R$21.000.000,00 (vinte e um milhões

de reais);

VII – do saldo financeiro da receita da Taxa de Fiscalização Judiciária, exercício de

2008, no valor de R$2.610.707,00 (dois milhões seiscentos e dez mil setecentos e

sete reais);

VIII – do convênio MJ n° 41/2008, firmado em 26/06/ 2008 entre o Ministério da

Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, objetivando a implantação

de uma Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na Comarca de Belo

Horizonte, no valor de R$382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais), sendo

R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) referentes a rendimentos de aplicação

financeira.

Art. 3° – A implementação desta lei observará o dis posto no art. 169 da

Constituição da República e os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal n°

101, de 4 de maio de 2000.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 19/8/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Basílio Brito

Braga, ocorrido em 5/8/2009, em Lagoa Formosa. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2009

Presidência dos Deputados Weliton Prado e Sargento Rodrigues

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.654 a

3.660/2009 - Requerimentos nºs 4.409 a 4.424/2009 - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Assuntos Municipais, de Fiscalização Financeira, de Transporte,

de Educação (2) e de Turismo e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Domingos Sávio

e Padre João - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Requerimento

do Deputado Carlos Pimenta; deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues

- Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado

Weliton Prado - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite

- Juarez Távora - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Padre João - Paulo Guedes

- Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h15min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.654/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Natércia 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 Natércia área de

150m² (cento e cinquenta metros quadrados), conforme descrição do Anexo desta lei,

a ser desmembrada da área de 3.090m² (três mil e noventa metros quadrados),

situada na Rua José Carlos da Silva, esquina com Rua José Enéas, nesse Município,

registrado sob o nº 3, a fls. 176, do Livro de R.G n° 2-D, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Natércia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se a

instalações de uma farmácia voltada para o programa Farmácia de Minas, para

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

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: conta 15m (quinze metros)

retilíneos à Rua Manoel José Enéas, onde faz cruzamento com a Rua José Carlos da

Silva, estendendo-se por 10m (dez metros) retilíneos.

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: É importante ressaltar a importância em dar destinação em favor da

comunidade do Município. Ademais, a referida área será utilizada para instalação de

farmácia, em conformidade com o projeto Farmácia de Minas.

A melhoria do atendimento à comunidade, bem como a preocupação com a saúde

pública são as condições basilares para a instalação da farmácia. O aludido terreno

se encontra em área central e de fácil acesso para toda a população, podendo,

assim, a farmácia prestar o regular atendimento a todos os necessitados.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres parlamentares

para que o Poder Executivo seja autorizado a doar o imóvel ao Município.

- 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 3.655/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Amigos de Cachoeira do Campo

- Amic -, com sede no Município de Cachoeira do Campo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Amigos de

Cachoeira do Campo - Amic -, com sede no Município de Cachoeira do Campo.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2009.

Eros Biondini

Justificação: A Associação Cultural Amigos de Cachoeira do Campo - Amic - é

entidade sem fins lucrativos, voltada para a defesa dos interesses da comunidade e o

desenvolvimento de ações culturais, sociais, educacionais e desportivas.
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Para a consecução de seus objetivos, a Associação estimula a parceria e a

solidariedade entre a comunidade e os Municípios vizinhos para o desenvolvimento

de atividades de interesse comum e a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e

difusos, relativos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio histórico,

paisagístico e cultural da região; luta pela defesa dos direitos humanos e pela

promoção de valores universais como ética, paz, cidadania e democracia; promove

assistência social aos mais carentes e eventos de natureza cívica, educacional,

esportiva e recreativa; orienta sobre a preservação do meio ambiente e a importância

do desenvolvimento sustentável; pesquisa novos modelos socioprodutivos e sistemas

alternativos de produção artesanal, de comércio e emprego; promove o acesso de

crianças e adolescentes à informação, ao lazer e à cultura, defendendo-os de

qualquer forma de desrespeito ou negligência.

Diante da importância das ações realizadas pela Amic, contamos com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade

pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.656/2009

Institui o Serviço de Transporte Estadual Especial Complementar de Passageiros e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Serviço de Transporte Estadual Especial Complementar de

Passageiros a ser efetuado por veículos de baixa capacidade de transporte de

passageiros, obrigatoriamente integrado ao Sistema Intermunicipal de Transporte

Público de Passageiros, efetuado por ônibus, microônibus, vans e kombis.

Art. 2º - O serviço instituído por esta lei tem por objetivo atender,

complementarmente, o Sistema Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros

por ônibus, microônibus, vans e kombis no deslocamento dos cidadãos entre os

diversos Municípios do Estado.

Art. 3º - O Serviço de que trata o art. 1º desta lei será efetuado por veículos com
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capacidade mínima de doze e máxima de dezesseis lugares para passageiros,

incluindo-se o do motorista.

Art. 4º - O Serviço de que trata o art. 1º desta lei será concedido ou permitido à

pessoa física, portadora de Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, conforme

dispõe o art. 143, inciso IV do Código de Trânsito Brasileiro, após o devido processo

licitatório, de acordo com o que dispõem as Leis Federais nºs 8.666, de 1993 e 8.987,

de 1995.

§ 1º - O processo licitatório de que trata o “caput” deste artigo terá de considerar no

edital referente ao certame lei específica que regulamente a matéria, o necessário

projeto básico ou termo de referência, conforme prescrito nas leis referidas no “caput”

deste artigo.

§ 2º - O projeto básico deverá definir, entre outros elementos, a frota, os itinerários,

os pontos iniciais e finais e os pontos de parada intermediários de cada linha.

§ 3º - O projeto básico terá ainda de definir as linhas do serviço de que trata esta

lei, de modo que elas complementem, alimentando, o Sistema Intermunicipal de

Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus e microônibus, vans e kombis.

§ 4 º - O projeto básico e o edital de licitação deverão exigir a garantia de reserva

de dois lugares destinados a atender às gratuidades asseguradas em lei e, ainda,

sistema de controle de itinerários, velocidade, horário, paradas e tempo de viagem

por meio de sistema GPS.

Art. 5º - Cada licitante só poderá concorrer para operar com apenas um veículo

uma das linhas definidas no edital de licitação, podendo concorrer para operar no

máximo três linhas.

Art. 6º - As pessoas físicas que após a licitação adquiriram o direito de operar ou de

explorar o serviço de que trata esta lei, poderão se organizar em cooperativas e

empresas, de modo a buscar a otimização para o planejamento, a organização e a

operação da prestação do serviço.

Art. 7º - O Poder Executivo providenciará:

I - Os estudos técnicos necessários à elaboração do projeto básico, ou termo de

referência e dos demais elementos norteadores da licitação.

II - Os decretos que regulamentarão esta lei, com o objetivo de definir as
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especificações técnicas dos veículos integrantes do sistema de transporte

complementar ora estabelecido, as normas operacionais e o código disciplinar do

serviço de transporte de que trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: Há mais de uma década surgiu, de forma irregular e clandestina, o

transporte efetuado por vans e kombis, ocupando inicialmente o espaço do mercado

de transporte de passageiros regular prestado pelos ônibus e microônibus quando

este não se mostrou eficiente.

Ao longo desse período, o serviço irregular de transporte de passageiros cresceu

de forma anárquica e, hoje, só na Região Metropolitana de Belo Horizonte é

responsável pela realização de varias viagens por dia. Essa situação é extremamente

nociva, já que o sistema de transporte complementar não oferece condições mínimas

de segurança aos usuários, concorre predatoriamente com os outros modais de

transportes (ônibus, metrô, trem) conduzindo à desorganização e queda acentuada

na qualidade desse serviço.

É necessário reconhecer que esse tipo de transporte de passageiros de baixa

capacidade surgiu para atender à necessidade da população não servida

adequadamente pelo sistema regular de transporte de ônibus e microônibus. A

necessidade de uma lei que crie o Sistema ou Serviço de Transportes Estadual

Especial Complementar de Passageiros é essencial para definir e dar fundamento

legal às ações do Executivo que objetivem a superação da situação de anarquia hoje

existente e possibilitem as condições necessárias à organização, licitação,

contratação das concessões ou permissões e à regulamentação das condições de

operação desse novo modal de transportes.

O comentário do Ministro Eros Grau na ADI 2349 sobre art. 25, § 1º, da

Constituição Federal, também constitui embasamento para este projeto de lei.

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e Leis que

adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas
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por esta Constituição ".

Comentário do Ministro Eros Grau na ADI 3449: " Os Estados-Membros são

competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte

intermunicipal...”.

Os comentários do Ministro Eros Grau sobre o art 25 da Contituição Federal devem

ser entendidos “lato sensu”, qual seja englobando os três Poderes constituintes do

Estado - o Executivo, o Legislativo e o Judiciário -, o que legitima a iniciativa do

Legislativo Estadual de propor e aprovar legislação sobre transporte intermunicipal, o

que é o objeto deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 540/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.657/2009

Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas contas de serviços públicos estaduais

de igrejas e templos de quaisquer cultos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam isentas da cobrança do ICMS nas contas dos serviços públicos

estaduais de água, luz, telefone e gás as igrejas e templos de quaisquer cultos, desde

que detenham a posse dos imóveis onde funcionem.

Parágrafo único - No caso de o imóvel não ser de propriedade da igreja ou templo,

a comprovação do funcionamento deverá ser feita através de contrato de locação ou

comodato devidamente registrado ou de justificação de posse judicial.

Art. 2º - São consideradas, para efeito do art. 1º, as contas relativas a imóveis

ocupados por templos religiosos de quaisquer cultos, devidamente registrados.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo desobrigado de restituir valores indevidamente

pagos até a data da vigência desta lei.

Art. 4º - As igrejas e templos deverão requerer junto às empresas prestadoras de

serviços a isenção a que têm direito.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias



____________________________________________________________________________
955

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2009.

Walter Tosta

Justificação: Este projeto de lei trata de garantir no Estado isenção prevista pela

Constituição Federal, que proíbe cobrar impostos de templos de quaisquer cultos, o

que não é obedecido pelas empresas prestadoras dos serviços públicos estaduais

próprios, terceirizados ou privatizados de água, luz, telefone e gás. Alega-se que falta

legislação explicativa ou específica, que se pretende criar com este projeto. Se o

legislador constituinte instituiu a isenção, compete a nós efetivá-la ou complementá-

la. De fato, a Constituição da República, em seu art. 150, versa sobre as limitações

do poder de tributar da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos

seguintes termos:

“Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;”.

- 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 3.658/2009

Concede às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no acesso a estádios,

ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado de Minas Gerais, em todas as

competições esportivas que se realizarem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedida às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no acesso

a estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado de Minas Gerais, em

todas as competições esportivas que se realizarem.

Art. 2º - As administrações dos estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos

promoverão o credenciamento e a expedição de passes especiais para os
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interessados que as procurarem com antecedência de vinte e quatro horas.

Art. 3º - Considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de estruturas ou

funções fisiológicas, psicológicas, neurológicas ou anatômicas que gerem

incapacidade para o desempenho das atividades da vida diária, agravada pelas

condições de exclusão e vulnerabilidade sociais a que as pessoas nessa situação

estão submetidas.

Art. 4º - Para os fins desta lei, considera-se:

I - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do

corpo humano, acarretando o comprometimento das funções físicas, exceto as

deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho

dessas funções;

II - deficiência auditiva: perda parcial ou total da acuidade auditiva, variando de grau

e nível na forma seguinte:

a) de 25 a 40 decibéis - surdez leve;

b) de 41 a 55 decibéis - surdez moderada;

c) de 56 a 70 decibéis - surdez acentuada;

d) de 71 a 90 decibéis - surdez severa;

e) acima de 91 decibéis - surdez profunda;

f) anacusia;

III - deficiência visual: acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho,

após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou

ocorrência simultânea de ambas as situações;

IV - deficiência mental: funcionamento intelectual inferior à média, com limitações

associadas a duas ou mais áreas das habilidades adaptativas, como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização dos bens e equipamentos comunitários;

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) lazer;
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h) trabalho;

V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.

Parágrafo único - Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que

apresenta quaisquer das condições descritas neste artigo, desde que não seja

possível reverter, com sucesso, o quadro de vulnerabilidade apresentado, por meio

das medidas recuperativas disponíveis, inclusive quando lhe faltar acesso a essas

medidas.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2009.

Walter Tosta

Justificação - A inserção social dos portadores de deficiência vem sendo promovida

pelos diversos níveis de governo, como demonstra a promulgação da Lei nº 10.098,

de 19/12/2000, conhecida como Lei de Acessibilidade. A sociedade brasileira

reconheceu, por meio dessas e de outras ações, que os portadores de deficiência

têm muito a contribuir com o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Como exemplo desse reconhecimento em Minas Gerais, lembramos que a

Administração dos Estádios de Minas Gerais - Ademg - equipou o Estádio

Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, com espaço destinado aos portadores de

deficiência, proporcionando-lhes condições dignas de assistir aos jogos de futebol e

aos espetáculos artísticos ali promovidos. Essa medida contribuiu de forma

significativa para que os portadores de deficiência tenham acesso ao lazer como os

outros cidadãos, é dentro dessa perspectiva que apresentamos esta proposição.

Importa destacar, ainda, que o esporte é uma das melhores formas de integração

social, promovendo a disciplina, o respeito às regras e o convívio harmônico entre

pessoas dos mais diversos estratos sociais. Consideramos que a presença dos

portadores de deficiência em eventos esportivos deve ser incentivada, pois permite o

acesso ao lazer, ao entretenimento e à maior integração social.

Esta proposição tem justamente o objetivo de criar mecanismos que facilitem o

acesso desse segmento social, que já enfrenta tantas dificuldades em seu cotidiano,

aos eventos esportivos, tornando-se mais um fator de integração desses cidadãos.

Portanto, a aprovação deste projeto será de grande importância e interesse público.
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- 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 3.659/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Voluntários para Curso de

Capacitação Qualitativa, 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 Voluntários para Curso

de Capacitação Qualitativa, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2009.

Carlin Moura

Justificação: A Associação de Voluntários para Curso de Capacitação Qualitativa,

com sede no Município de Belo Horizonte, fundada em 19/2/2003, é uma entidade

com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração

indeterminada.

A Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, e visa o desenvolvimento,

implantação e acompanhamento de programas de promoção humana, social, cultural

e educacional, podendo criar escolas, creches, centros de treinamento, hospitais,

clínicas médicas ou odontológicas, asilos, orfanatos e cursos profissionalizantes, sem

fazer discriminação de sexo, idade, cor, credo religioso ou político ou condição social.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de grande importância para

a entidade, pois, com essa documentação, poderá firmar parcerias com órgãos

públicos estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação de seu trabalho e a

continuidade de seus projetos e colaborando com o Estado no cumprimento de seu

dever de promover o acesso de todos os cidadãos à cultura, ao esporte, ao lazer e à

educação.

- 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 3.660/2009
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Proíbe o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG de

considerar como impedimento para efeito de licenciamento veicular e transferência de

veículos no âmbito do Estado as infrações que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran- MG

proibido de considerar como impedimento para efeito de licenciamento veicular ou

transferência de veículos as infrações de qualquer natureza lavradas por servidores e

autoridades não ocupantes dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito.

Parágrafo único - Excluem-se da determinação do “caput” as infrações lavradas por

policiais militares designados pela autoridade de trânsito, nos termos do § 4º do art.

280 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: Com o advento do Código de Trânsito Brasileiro, em 1997, os órgãos e

entidades executivos dos Municípios passaram a ter competência para o exercício de

policiamento e fiscalização das infrações de trânsito nas cidades brasileiras.

Assim, além dos órgãos e entidades de trânsito da União e dos Estados, os

Municípios também passaram a ter a competência de não só gerenciar o tráfego

local, mas também de agir como autoridade fiscalizadora, com competência para a

lavratura de infrações.

Contudo, a competência desses órgãos foi muito bem delimitada na Lei Federal nº

9.503, de 23/9/97, ali tendo ficado estabelecido, que competiria a referidos órgãos e

entidades de trânsito Municipais integrarem-se a outros órgãos e entidades do

Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas

impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, “ex

vi” do art. 24, XIII, do referido Diploma Legal.

É nesse sentido que os órgãos e entidades de trânsito Municipal se integram com o

Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG, a ele enviando as

lavraturas de infrações realizadas. Essas infrações impedem o licenciamento veicular

e a transferência de veículos, quando ainda não quitadas, licenciamento e



____________________________________________________________________________
960

transferência que são de competência do órgão estadual.

No que pese não haver previsão legal para tanto, estamos assistindo em alguns

Municípios mineiros à concessão da atribuição para a lavratura do auto de infração a

agentes que não integram o rol dos órgãos e entidades de trânsito constantes no

Código de Trânsito Brasileiro. Guardas Municipais, agentes administrativos de

departamentos e secretarias municipais e até mesmos guardas-mirins estão emitindo

autos de infração.

Dentro desse contexto, o projeto de lei em tela tem por finalidade, justamente, fazer

com que o Estado, por meio do Detran-MG, não legitime em seus cadastros as

multas lavradas por esses agentes desprovidos de capacidade e poderes para

exercer atribuições dessa natureza, impedindo embaraços no licenciamento veicular

ou na transferência de veículos por tal razão.

Essa medida se faz necessária até mesmo para que o Estado não incorra em

ilegalidade, chancelando infrações aplicadas sem observância dos ditames legais.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 4.409/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Márcio Ferreira por sua posse no cargo de

Presidente do Conselho de Administração da Associação Comercial da Ceasa de

Minas Gerais - Acceasa -, extensiva aos demais membros.

Nº 4.410/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Caio Dias Gomide, por sua posse no cargo de

Presidente da Associação Comercial da Ceasa de Minas Gerais - Acceasa -,

extensiva aos demais membros da diretoria. (- Distribuídos à Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 4.411/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop - pelos 40

anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.412/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Fundação Hemominas por ser referência nacional e
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internacional em sua gestão de política de sangue. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.413/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja encaminhado aos

representantes, no Estado, dos órgãos que relaciona ofício informando o conteúdo do

art. 21 da Orientação Normativa nº 7, de 30/10/2008, da Secretaria de Recursos

Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 4.414/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulado

apelo à Juíza de Direito da Comarca de Serro com vistas ao deferimento do pedido

de liminar e a que seja julgada procedente a ação de reintegração de posse referente

ao Processo nº 0671.09.005.573-3, que tem como partes as empresas Borbagato

Agropastoril S.A. e Anglo Ferrous Minas - Rio Mineração S.A. e Lúcio da Silva

Pimenta, Antônio da Silva Pimenta, Bento da Silva Pimenta, Ronilto Rodrigues

Marques e Raimundo de Almeida Silva, conforme cópia de documentos anexada. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.415/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Apolo Heringer Lisboa, coordenador do Projeto

Manuelzão, pela proposta de mobilização da população e de lideranças políticas e

empresariais pela revitalização da região da Bacia do Rio das Velhas. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)

Nº 4.416/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informações sobre os

contratos e convênios firmados, com a relação dos agentes que deles participaram;

sobre a aplicação de receitas relativas às custas judiciais; sobre os valores relativos

aos atos gratuitos praticados pelas serventias e o ressarcimento destas por meio de

compensações; e sobre a destinação dos recursos relativos às taxas de fiscalização

judiciária, relacionadas aos serviços notariais e de registro, nos últimos dois anos.

Nº 4.417/2009, da Comissão do Trabalho, em que pleiteia seja solicitada ao

Presidente da Cemig a relação dos trabalhadores efetivos e terceirizados que foram

vítimas de acidentes fatais durante o desempenho de suas atividades no ano de

2008.

Nº 4.418/2009, da Comissão do Trabalho, em que pleiteia seja solicitado ao
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Presidente da Cemig relatório das providências tomadas com o objetivo de reduzir os

acidentes de trabalho.

Nº 4.419/2009, da Comissão do Trabalho, em que pleiteia seja solicitado ao

Presidente da Cemig o envio de banco de dados que contenha a relação das ações

preventivas do programa de eficiência operacional, com a previsão de corte de

pessoal entre 2008 e 2011.

Nº 4.420/2009, da Comissão de Administração Pública, em que pleiteia seja

solicitada ao Procurador-Geral de Justiça a relação dos inquéritos civis instaurados

nos últimos cinco anos pela Promotora de Justiça Elissa Maria do Carmo Lourenço

Xavier, contendo a temática do inquérito e a sua conclusão, e a relação dos

processos formalizados na Justiça decorrentes dos referidos inquéritos, na qual se

informe quais já foram julgados e o teor das sentenças em 1ª e 2ª instâncias, quando

houver. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.421/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho da Justiça Federal pedido de providências

com vistas à criação de varas federais nos Municípios de Contagem e Betim.

Nº 4.422/2009, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Supremo Tribunal Federal pedido de providências com vistas a que

seja priorizado o julgamento de ações sobre a legalidade da terceirização de serviços

por empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em

tramitação nessa Corte.

Nº 4.423/2009, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Cemig pedido de providências com vistas à efetivação das ações para

melhoria das condições de trabalho dos empregados diretos e indiretos.

Nº 4.424/2009, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado à

Mesa da Câmara dos Deputados pedido de providências com vistas a que seja

agilizada a apreciação do Projeto de Lei nº 3.299/2008, do Senado Federal.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Fiscalização Financeira, de Transporte, de Educação (2) e de Turismo

e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos vê pela TV Assembleia, na data de ontem fizemos aqui

algumas intervenções, ou melhor, um aparte ao Deputado Lafayette de Andrada, em

que nos referimos ao abuso de poder e ao próprio desconhecimento jurídico praticado

pela Promotora de Justiça em Barbacena. É com muito pesar, Sr. Presidente, que

ocupamos a tribuna desta Casa nesta tarde para revelar um fato inédito na história de

Minas Gerais, relativamente à Polícia Militar.

No dia 17/8/2009, ou seja, esta semana, o Juiz de Direito da Comarca de Medina,

Dr. Neanderson Martins Ramos, acatou um pedido de prisão preventiva requerida

pela Promotora de Justiça Dra. Sumara Aparecida Marçal contra sete policiais

militares lotados na 134ª Companhia Especial de Itaobim, sob alegação de garantir a

ordem pública.

Segundo informações do Cap. Luciano Freire, Comandante dessa Companhia, os

policiais militares, em 13 de janeiro deste ano, durante o atendimento de uma

ocorrência policial, prenderam um indivíduo maior de idade e dois adolescentes por

terem praticado uma tentativa de homicídio, ocasião em que os três meliantes

tentaram assassinar o cidadão Paulo José Francisco com disparos de arma de fogo,

sendo apreendidas duas armas, uma pistola automática e uma carabina de calibre

38, tendo a vítima, em razão da gravidade dos ferimentos, ficado paraplégica; está

hoje em uma cadeira de rodas.

A Promotora de Justiça Dra. Sumara Aparecida Marçal, ao tomar conhecimento dos

fatos, ou seja, da prisão dos adolescentes, por meio dos membros do Conselho

Tutelar, sigilosamente instaurou um procedimento investigatório, inquirindo

testemunhas, tomando declarações dos adolescentes, conduzindo os menores

infratores criminosos em seu veículo particular de Itaobim até a cidade de Medina

para submetê-los a exame de auto de corpo de delito, não se dignando requerer da

autoridade de Polícia Judiciária a instauração do inquérito policial.

Em 17 de agosto, quando os policiais militares foram requisitados pelo Juiz para

audiência no fórum da Comarca de Medina a fim de prestarem declarações na
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qualidade de condutores do auto de prisão em flagrante da tentativa de homicídio

praticado pelos adolescentes, foram surpreendidos com os mandados de prisão

expedidos pelo Juiz de Direito Dr. Neanderson Martins Ramos, que atendeu o

requerimento da Promotora Dra. Sumara para decretar a prisão preventiva dos sete

policiais militares. São eles: o 1º-Ten. Leonardo José Campos, o Cb. Sebastião

Ademar Teixeira Dutra, o Cb. Claudimar Batista Silva, o Cb. Vanderlande Elias

Gonçalves, o Cb. Charles Muriel Dantas Ferreira, o Sd. Rômulo Sicupira Jardim e o

Sd. Wesly Oliveira Schutte. Todos estão recolhidos na sede do 44º BPM, em

Almenara.

A Promotora de Justiça embasou sua representação em peças de informações

colhidas durante o processo investigatório do Ministério Público, sem inquirição de

qualquer dos acusados, ou seja, nenhum policial militar foi ouvido nesse

procedimento, vindo a denunciá-los por crime de tortura, com fulcro no art. 1º, inciso I,

alínea “a” e § 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.455, de 1997 - a famosa e malfadada Lei de

Tortura -, e pedindo sua prisão preventiva. Sustenta no procedimento “viciado” que os

fatos trazidos nos autos são gravíssimos, mas não relaciona quais tipos de agressões

foram praticadas ou com que finalidade, requisitos essenciais para tipificar a prática

da tortura.

Segundo informações, o Juiz de Direito da Comarca de Medina, Dr. Neanderson

Martins Ramos, há mais de ano vem tendo sérios problemas com os componentes da

Polícia Militar na comarca, principalmente durante as realizações das audiências,

quando tem agido com abuso de autoridade, destratando os policiais militares, além

de ter prendido em flagrante delito dois Agentes Penitenciários por não portarem

carteira funcional da Seds e estarem conduzindo dois presos para serem

apresentados por requisição do próprio Juiz. Eles não portavam carteira funcional,

mas estavam devidamente uniformizados, armados, com a viatura da Secretaria de

Defesa Social, fazendo a escolta de dois presos para que o Juiz os ouvisse. O Juiz

prendeu os dois Agentes porque eles simplesmente não tinham, repito, carteira

funcional. O Juiz tem sido arrogante, ríspido, prepotente e autoritário em suas

tratativas com policiais e Agentes Penitenciários.

Gostaria muito que o Sr. Neanderson estivesse nos ouvindo na cidade de Medina
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para conhecer nosso pronunciamento na íntegra. Vários Oficiais superiores da PM já

tentaram parlamentar com o Juiz Neanderson Martins Ramos no intuito de

restabelecer as relações entre o Poder Judiciário local e o Comandante do 44º DPM e

a 134ª Cia. PM, tendo o magistrado declarado guerra contra os policiais dessa

instituição bicentenária que é a Polícia Militar. Ali já estiveram, em uma tentativa de

diálogo, o Ten.-Cel. Aloísio, Subcomandante da 15ª RPM, sediada em Teófilo Otôni,

o Maj. Itamar, Subcomandante do 44º BPM, sediado em Almenara, e o Cap. Luciano

Freire, atual Comandante da 134ª Cia. de Itaobim e Medina, sendo infrutíferas as

tentativas de harmonia entre o MM. Juiz de Direito da comarca e o Comando da

PMMG.

Em Itaobim há mobilização geral da população e autoridades municipais, Prefeito,

Vereadores e lideranças comunitárias, em favor dos policiais militares, haja vista que

de 2007 para cá o índice de criminalidade no Município baixou consideravelmente.

Estão solicitando a transferência do Juiz de Direito da Comarca de Medina, Dr.

Neanderson Martins Ramos, por ter mandado prender os sete policiais, deixando a

população sem segurança, sem policiamento.

No presente caso, é de estranhar que os fatos tenham ocorrido em 13 de janeiro e

somente em 17 de agosto do corrente ano é que foi requerida e decretada a prisão

preventiva dos policiais; há um lapso temporal de oito meses após o atendimento da

ocorrência policial que originou a prisão de um indivíduo e a apreensão de dois

menores adolescentes.

Mas, pasmem os senhores e as senhoras, Deputado Ademir Lucas, o mais

impressionante é que a nossa assessoria levantou o que chamamos de andamento

processual. Eu pediria que a TV Assembleia fizesse o enquadramento aqui para

mostrar que o processo pelo qual o Juiz decretou a prisão preventiva dos sete

policiais no Município de Medina deu entrada exatamente no dia 17/8/2009. É

fantástico como esse Juiz foi tão rápido na sua ação como Juiz.

Deputado Ademir Lucas, eu gostaria que todos fossem desse jeito. Eu gostaria que

o Juiz recebesse o processo no mesmo dia e desse o encaminhamento rápido, assim

como são os pedidos de medidas cautelares e de mandados de segurança. Ora, nem

mandado de segurança nem medida cautelar são solucionados tão rapidamente
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como no caso da prisão desses policiais.

O pior é que a Promotora, na sua ânsia de proceder à proteção dos “coitadinhos”,

que colocaram um cidadão na cadeira de rodas porque balearam a vítima durante o

assalto, não quer nem conversar com os policiais. Ela nem sequer teve o trabalho de

requisitar à autoridade policial a abertura de inquérito. Ela fez um procedimento

investigativo próprio do Ministério Público, que não tem competência para fazer

investigação criminal. A investigação criminal é de competência de Delegado de

Polícia. Não é de Promotor de Justiça. Mas a vontade de prender os policiais, a ânsia

do Juiz contra a Polícia Militar em Itaobim foi além dos limites. Na verdade, eles

despertaram o repúdio de toda a população de Itaobim.

Agora, pasmem: enquanto os dois menores, os “coitadinhos” dos adolescentes que

acusaram os policiais de tortura, estão soltos e tranquilos, os policiais estão presos, e

a vítima, na cadeira de rodas. Essa foi a resposta que o Juiz de Medina deu à região.

Não é a primeira vez que esse Juiz, Neanderson Martins Ramos, pratica algo que

para um Juiz é absurdo, desequilibrado, inconsequente e que causa o repúdio não só

desta Casa, mas de qualquer cidadão que se preze, que trabalhe e seja honrado.

Fazemos o seguinte questionamento: quais são os requisitos para uma prisão

preventiva?

Os policiais militares estão lotados no Município e, até que se prove o contrário, são

cidadãos de bem, pessoas concursadas, têm residência, são pais de família, têm

esposas e filhos. A Promotora de Justiça não determinou que se instaurasse inquérito

policial para que esses policiais fossem ouvidos, eles não tiveram sequer essa

oportunidade.

Deputado Ademir Lucas, V. Exa., que também é bacharel em Direito e lidou na

Defensoria Pública, pode compreender que eles não tiveram o direito, nem mesmo na

peça inquisitória, que é o inquérito, de ser ouvidos. Há uma violação expressa do

chamado devido processo legal, primeiro porque o Promotor não é autoridade

competente para fazer inquérito policial. Inquérito policial é trabalho para autoridade

judiciária, para Delegado de Polícia. O Promotor pode, sim, mover ação civil pública,

inquérito civil e processo administrativo, mas não inquérito policial. Fato é que a

resposta foi a pior possível. Quando a Justiça não observa os ditames constitucionais
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ou quando um Juiz de Direito se arvora da condição de Deus, de decidir a vida de

pessoas honradas, acontece o que aconteceu. Ninguém perguntou aos policiais o

que houve na ocorrência.

Temos notícias de que, durante a fuga, por cerca de 3km, esses menores passaram

por matagal, por cercas de arame, por vários outros obstáculos, e é óbvio que, numa

fuga policial, eles iriam chegar todos arranhados no final da linha. Os “coitadinhos”

foram torturados barbaramente, segundo a Promotora de Justiça. Segundo o Juiz,

eles também foram torturados barbaramente, e o pior foi que o Juiz conseguiu um

processo na sua comarca, no dia 17/8/2009, decretando imediatamente a prisão

preventiva dos sete policiais.

Fica aqui esse questionamento para o Presidente do Tribunal de Justiça,

Desembargador Sérgio Resende. Desembargador, aonde esse Juiz está querendo

chegar? Digo isso porque ele mandou prender dois Agentes Penitenciários porque

não tinham carteira profissional, sendo que a culpa não era deles, mas da Secretaria

de Defesa Social, que não providenciou a sua identidade funcional. Eles estavam

uniformizados, com a viatura caracterizada, cumprindo a ordem do Diretor da

penitenciária de levar os dois presos para serem ouvidos pelo Juiz. Então, esse Juiz

prendeu-os em flagrante, determinando ao Delegado que colocasse os dois agentes

na cela com os presos e afirmando que iria conferir o cumprimento de sua ordem. E,

agora, ele prende os sete policiais militares em flagrante, a pedido da Promotora, num

procedimento de investigação administrativo que a Promotora não teve competência

para fazer. Mas, mesmo se tivesse, ela deveria ter ouvido os policiais, seguindo o

devido processo legal e respeitando o amplo direito de defesa e do contraditório.

Mas, pasmem, senhores, os dois adolescentes, os “coitadinhos” dos adolescentes

estão soltos, a vítima do assalto está na cadeira de rodas e os sete policiais militares,

presos. Esse é o saldo.

Deputado Ademir Lucas, qual é o policial militar que vai querer fazer segurança

pública na comarca em que esse Juiz estiver? Qual é o policial que é louco de querer

prender alguém e imprimir força física nessa prisão que é legitimada pelo próprio

Estado, como monopólio legal e legítimo do uso da força por parte da polícia? Qual

será o policial militar, nas cidades de Itaobim e Medina, que vai ousar prender
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alguém? Se eu estivesse lá, na condição de Sargento de polícia, cruzaria meus

braços. Não faria prisão nenhuma. Não podemos conviver com o revanchismo, com a

mágoa de um Juiz.

Já estou concluindo, Presidente. Deputado Ademir Lucas, tenho uma matéria aqui,

da cidade de V. Exa., em que V. Exa. foi Prefeito e que o elegeu Deputado Federal

majoritário. Trata-se de uma matéria do Portal Uai, datada de hoje, com o título

“Menores são apreendidos após balearem inocente em Contagem”. Quatro pessoas

foram presas na manhã desta quinta-feira, em Contagem: uma de 21 anos e três

menores, sendo dois de 14 anos e um de 17. Eles foram presos após balearem um

homem por engano no Bairro Cidade Industrial, também em Contagem. Segundo a

Polícia Militar, o grupo foi à boca de fumo para matar o traficante, porém atiraram em

uma pessoa que passava pelo local e que não tinha envolvimento com o crime. São

os menores “inocentes”, como os que praticaram o crime contra o garoto João Hélio,

arrastando-o por sete quarteirões no Estado do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, a

memória da sociedade é muito curta. Não há como tratar esse tipo de criminoso com

a pena, ou melhor, com a medida de internação - não podemos falar em pena porque

o termo técnico é “medida de internação” - de, no máximo, três anos. Podem matar

policiais, podem matar qualquer profissional, podem jogar uma bomba nesta Casa e

matar os 77 Deputados; entretanto, a medida de internação máxima para os

“coitadinhos” será de três anos. Matam pais de família como mataram o garoto João

Hélio, como mataram a enfermeira, mas pegam uma medida de internação de apenas

um ano. Deixaram um cidadão honrado, um trabalhador da cidade de Itaobim, na

cadeira de rodas e um saldo trágico. Os dois menores, porém, ficaram soltos, curtindo

livremente a sua vida, e os sete policiais foram presos graças à mágica feita pelo Juiz

Neanderson Martins Ramos. O inquérito foi protocolado pela Promotoria de Justiça e,

no mesmo dia, ele, tão célere, tão ágil, tão competente, decretou a prisão preventiva

dos sete policiais.

Desembargador Sérgio Resende, estamos aqui fazendo um apelo para que V. Exa.

olhe com uma lupa esse caso, porque tenho certeza de que outras medidas penais,

outros procedimentos não tão contundentes como esse poderiam ter sido adotados.

Mas o Juiz preferiu o máximo. Hoje o cidadão fica nessa situação: se mexer com o
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menor, o policial é preso; se cruzar os braços, continuamos morrendo na mão desses

bandidos. Esse é o nosso desabafo em nome daqueles que defendem, que morrem,

como morreu, nesta semana, o Cb. Marco Antônio, no Bairro Nova Suíça. Morreu,

afirmamos mais uma vez, defendendo a sociedade.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, público que acompanha esta reunião, de 12 a 15

de agosto, o Expominas sediou a 3ª Feira Nacional de Papelaria, Escritório,

Informática e Livraria - Fenapel. Tive oportunidade de acompanhar a abertura dessa

Feira. Essa área é um segmento de grande importância socioeconômica que

movimenta, no Brasil, R$4.000.000.000,00 por ano, com mais de 6.800 pontos de

venda em Minas Gerais, gerando receita e milhares de empregos.

A feira deste ano foi 15% menor que a do ano passado. O setor tem sido

profundamente afetado pela crise econômica e pela gripe suína. A crise, ao atingir a

sociedade indistintamente, comprometeu o melhor momento desse setor, que é o

início do ano letivo. A gripe, ao gerar incertezas quanto à retomada do semestre

letivo, também afetou as áreas de papelaria, informática e livraria.

As circunstâncias temporais são desfavoráveis, mas esse é um setor da economia

extremamente perseverante: enquanto grande parte se intimidou, cancelou suas

feiras e eventos, a Fenapel ousou, foi à frente, partiu para o Expominas, e, com o

apoio da CDL-BH e do governo do Estado, inovou abrindo espaço também para o

setor de brinquedos e presentes.

Além de dar aos expositores de seis Estados e visitantes a oportunidade de fazer

bons contratos comerciais, a Fenapel discutiu o novo paradigma mercadológico do

pós-crise econômica. Palestras e minicursos foram realizados com foco no fomento e

na expansão comercial. Constaram na programação temas importantes como:

“Quando o conflito ajuda a crescer”; “‘Marketing’ pessoal, atitudes vencedoras”;

“Gestão de estoques: administrando o ‘mix’ de produtos”.

Quero cumprimentar os organizadores e expositores da Fenapel pela coragem de

empreender um evento dessa qualidade, por acreditarem em suas habilidades para

superar as adversidades e por confiarem no governo Aécio Neves, que, ao prorrogar
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o recolhimento do ICMS relativo às saídas de mercadorias decorrentes de negócios

firmados ou iniciados na Fenapel, abriu uma expectativa para a Feira, permitindo

negócios da ordem de R$14.000.000,00 neste ano.

Nesta tarde, Sr. Presidente, ainda quero tratar de outro tema: prioridades de

governo. O governo federal enviou neste momento ao Congresso Nacional um pedido

de crédito especial no valor de R$58.000,000,00. Ora, a destinação desse montante

solicitado pelo Presidente Lula é a instalação de uma nova embaixada do Brasil em

Londres.

A atual embaixada do Brasil em Londres é reconhecida por estar localizada no

bairro luxuoso do Mayfair. Trata-se de uma mansão que foi originalmente construída

para o Barão Ribblesdale, entre 1887 e 1899, seguindo o estilo neogeorgiano em

branco e dourado. Em 1931 a Rainha Mary - Queen Mary - adquiriu a propriedade

para servir de residência para sua filha e seu marido. A venda foi concedida pelo

Duque de Westminster, que decidiu autorizar a compra da propriedade, já que esta

não mais era utilizada como residência privada. O casal viveu na mansão até pouco

antes da Segunda Guerra Mundial.

Se a histórica mansão da realeza britânica não é boa o suficiente para a diplomacia

brasileira é porque está sobrando dinheiro em Brasília. Gostaria de sugerir algumas

alternativas para a utilização desses R$58.000.000,00 que o governo quer usar para

reinstalar a embaixada. Não é possível que o governo brasileiro queira usar tanto

dinheiro dos brasileiros, dos contribuintes, para a compra de um novo imóvel em

Londres. É muito dinheiro. Quais são as prioridades desse governo? São os grandes

aviões, como o Airbus adquirido por R$169.000.000,00 e em que o Presidente Lula

desfila pelo mundo afora? Agora, Deputado Braulio Braz, S. Exa. o Presidente da

República quer comprar um novo imóvel para a embaixada do Brasil em Londres,

talvez para acalentar o seu sonho de estar no Conselho de Segurança da ONU. Não

vejo outra razão. Espero que o Congresso Nacional não aprove esse gasto. A

diplomacia brasileira já tem um endereço de respeito em Londres. Para que gastar

esse dinheiro do contribuinte na compra de um novo imóvel em Londres para que o

Presidente Lula e sua equipe visitem as terras britânicas? Quero apresentar algumas

alternativa para o uso desse dinheiro. Sugiro que, ao invés de gastar esses
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R$58.000.000,00 com essa compra, por exemplo, gaste no esperado Ramal Calafate-

Barreiro do metrô. Os jovens que participarão do Parlamento Jovem da Assembleia

Legislativa escolheram o tema do transporte público. O transporte público caótico da

Região Metropolitana de Belo Horizonte, o nosso metrô com 28km, enquanto as

outras cidades mundiais, como Paris - perto de Londres, onde o Presidente Lula quer

gastar R$58.000.000,00 do contribuinte -, tem 400km de metrô. Não estamos pedindo

400km de metrô, mas 28km não dão para a Região Metropolitana. Presidente Lula,

gaste esse dinheiro no transporte público de Belo Horizonte, no Ramal Calafate-

Barreiro, pois será mais bem empregado.

O PAC está empacado. Agora, a Ministra Dilma - aquela que não sabe se marcou

ou não a reunião com a Secretária da Receita Federal, pois tem dúvidas relativas à

sua agenda - é a mãe da casa própria. Com esse valor, é possível construir 7.500

unidades habitacionais, dando-se moradia a pelo menos 30 mil pessoas, resolvendo-

se parcialmente, o problema de nossa Capital. Com esse valor, poderíamos conceder

a bolsa-moradia aos 1.200 moradores de rua de Belo Horizonte por 20 anos. Qual é a

prioridade do governo Lula? Mansão em Londres ou a construção de 15 escolas

públicas, tirando as nossas crianças das ruas e da marginalidade das drogas,

trazendo segurança a toda a cidade? Segurança pública é prevenção, educação,

escola.

O que dizer do primeiro emprego, tão propagandeado no início do governo Lula?

Ou da requalificação profissional para os chefes de família desempregados? Nada

disso é prioridade para o governo Lula. Nossa cidade de Belo Horizonte não é

prioridade para ele, justamente esta cidade, que lhe deu 75% dos votos para se

eleger Presidente da República. Nosso trânsito é cada vez mais caótico e gerador de

mortes, o saneamento básico é insuficiente, mas o Presidente Lula compra jatos e

aviões e quer construir uma nova moradia para ele e a diplomacia brasileira em

Londres. Enquanto isso, vemos a situação por que passa a nossa população.

Vemos a situação da segurança pública. Os números de hoje mostram que o

governo de Minas investe em segurança pública praticamente o que investe o

governo federal em sua polícia, inclusive a de portos e aeroportos. O governo federal

gasta em segurança praticamente o mesmo que gasta o governo de Minas. O
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governo de Minas gastou em segurança neste ano aproximadamente

R$5.000.000.000,00. É algo para pensarmos.

Qual é a prioridade? Precisamos de uma inversão de prioridade. Em primeiro lugar

no País devem estar as pessoas, as crianças, a nossa população que, cada vez mais,

alcança a terceira idade. Precisamos investir na saúde, mas nosso dirigente quer

investir nas suas viagens, no sonho de estar no Conselho de Segurança da ONU,

quer investir em uma nova casa em Londres. Essa casa não serve para o povo

brasileiro, essa casa não serve para o trabalhador brasileiro.

Essa casa não serve para o povo brasileiro, não serve para a trabalhadora

brasileira e não serve para a trabalhadora que viu, no último ano, a queda de

oferecimento de vaga nas creches e na educação infantil. Viu também a queda de

oferecimento de vagas no ensino fundamental e no ensino médio. Falta ao governo

colocar como prioridade a vida das pessoas, o ser humano em primeiro lugar.

O que vemos é a construção de imóveis e a compra de jatos para o Presidente

viajar. O Presidente Fernando Henrique Cardoso foi muito criticado pelas suas

viagens, mas ficou bem distante do Presidente Lula. Nunca vi alguém viajar como o

Presidente Lula. Talvez ele tenha razão em querer uma nova moradia em Londres

para ficar melhor instalado. Isso interessa a ele e aos assessores que viajam com ele,

mas não é a prioridade do povo brasileiro, não é a prioridade das pessoas do nosso

país. A prioridade das pessoas é o que estamos vendo no Parlamento Jovem:

transporte público, segurança, acesso à escola, alimento, emprego. Gastar

R$58.000.000,00 em Londres é inaceitável.

Espero que os nossos congressistas não apoiem esse pedido do Presidente Lula.

Caso contrário, vai-se gastar dinheiro que nem será aplicado aqui, mas em Londres.

Uma sede pomposa, mais pomposa do que a que já temos, que é um imóvel

histórico. Isso não pode ser mais importante do que a qualidade de vida dos milhares

de belo-horizontinos, dos brasileiros, das necessidades fundamentais desses

cidadãos. Essas necessidades têm que sensibilizar o governo federal. Essa vaidade

de construir uma imagem internacional, de líder internacional, ainda que falsa - talvez

seja essa a ideia -, para compor o Conselho de Segurança da ONU são prioridades

em relação ao sofrimento humano das milhares de pessoas destituídas de suas
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necessidades básicas.

Espero que o Congresso devolva ao Presidente Lula essa solicitação e lhe faça

uma sugestão: “Presidente Lula, invista na construção de moradias, no transporte

público para o trabalhador e a trabalhadora, na construção de escolas. V. Exa.,

Presidente Lula, já tem endereço em Londres”.

Não podemos permitir que o dinheiro do trabalhador brasileiro e dos nossos

empresários seja tão mal utilizado como tem sido pelo Presidente Lula. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos os que nos

acompanham na Casa do povo mineiro ou pela TV Assembleia. Inicio

cumprimentando o prezado amigo Vereador Anderson Garçom, do grande Município

de Lavras, que está nos dando a honra de, mais uma vez, estar na Casa do povo

mineiro, ao qual abraço de forma fraternal pelo trabalho sério que vem desenvolvendo

no seu segundo mandato. Ele já foi Vereador em outras ocasiões e agora, com muita

seriedade, está trabalhando pelo povo de Lavras. Também fui Vereador e sabemos

da luta desse que é talvez o representante mais próximo do cidadão, que vive o

drama do dia a dia da comunidade e tem que ter conexão ora com o Prefeito, ora com

os Deputados Estaduais, para buscar amenizar o sofrimento da população.

Por isso o nosso gabinete recebe diariamente a visita de muitos Vereadores, assim

como ocorre com os demais colegas nesta Casa. Sempre tivemos carinho e respeito

especial pelo trabalho desses nossos companheiros que militam na vida pública em

todo o Estado.

Sr. Presidente, quero abordar um assunto que sempre tem sido objeto de nossa

preocupação. Várias vezes já disse, e não custa repetir, que temos uma rotina de

vida que de rotina não tem nada praticamente. Cada dia há um desafio novo não só

na Assembleia, mas também nas diversas Secretarias. Digo com alegria, pois faço

política com entusiasmo e presença nas comunidades que represento, que é

frequente visitarmos, nos finais de semana, cinco ou seis Municípios. Por exemplo, no

último fim de semana tive oportunidade de reunir-me, na Câmara Municipal de

Paineiras, com o Prefeito, os Vereadores e lideranças. Depois visitei a Prefeitura de
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Biquinhas. Na sexta-feira, cheguei à noite a Morada Nova, por onde fiquei até sábado

pela manhã visitando várias comunidades. No dia seguinte, já estava em São João

del-Rei. Na sequência, estive em Candeias. Enfim, essa é uma rotina. Tenho como

base principal Divinópolis, cidade onde moro e, muitas vezes, acabo tendo de

pernoitar fora para também permanecer presente na vida dessas comunidades.

Nessa visita a Morada Nova, deparei-me com algo que merece a reflexão de todos

nós em razão de um projeto que votamos na semana passada e ainda não está

sendo muito bem compreendido, nem mesmo por algumas lideranças. Soube que

lideranças da Faemg e alguns dirigentes sindicais não o compreenderam bem.

Acredito que esta seja uma oportunidade para esclarecermos a importância de

debatermos um aperfeiçoamento da legislação ambiental, buscando conciliar o

respeito ao meio ambiente - aliás, isso é consenso, pois todos entendemos a

importância do meio ambiente -, ao ser humano, ao cidadão.

Especialmente no que diz respeito ao meio rural, há algo curioso. A grande

poluição, o aquecimento global e os grandes problemas estão nas cidades, nas

metrópoles, nas frotas de veículos ou na Amazônia, que está sendo desmatada.

Aquelas grandes queimadas contribuem para o aquecimento. Onde a agricultura está

consolidada, como no interior de Minas Gerais e em outros Estados das Regiões Sul

e Sudeste, o produtor rural é o maior guardião do meio ambiente, pois luta para

preservar a sua nascente e ter uma vida adequada e digna. Todavia, precisa de

plantar e produzir. Se não deixarmos o produtor plantar em Minas Gerais nem

produzir alimentos nos lugares onde a população já reside, estaremos contribuindo

para pressionar mais ainda a abertura de fronteiras agrícolas no Pantanal e na

Amazônia para a produção de alimentos naquelas áreas.

Há aí uma incoerência da atual legislação, que quer, como num toque de mágica,

pegar alguém que já vive numa propriedade onde planta café, como, por exemplo, no

Sul de Minas, nas encostas dos morros, preservando o meio ambiente. Hoje já temos

o café orgânico, sem o uso de qualquer defensivo agrícola, cujo cultivo está

crescendo cada dia mais. Essa agricultura perene convive muito bem com o meio

ambiente. Portanto, são produtores rurais que o preservam. Como estão sendo

tratados? Retorno ao exemplo que testemunhei em Morada Nova.
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Encontrei-me com o Sr. Zezinho Noronha, que possui uma pequena propriedade na

comunidade de Cacimbas, onde estive outras vezes. Alguém pode perguntar: “O

Deputado vai às comunidades rurais?”. Vou não só visitar comunidades de

Divinópolis, mas também de várias outras cidades. Aliás, a minha origem é rural. Não

escondo isso de ninguém. Embora viva em Belo Horizonte e tenha feito faculdade na

UFMG, a minha raiz, felizmente, é muito forte. Tenho orgulho dela. Origem rural é

algo muito digno. Fui até lá para fazer uma visita à comunidade e ao posto de saúde

para o qual havíamos destinado recurso e que está pronto.

Naquela ocasião, encontrei-me com o Sr. Zezinho Noronha, um homem de uns

setenta e poucos anos de idade, de cabeça branca e mãos calejadas, com vários

filhos e netos criados com muito trabalho, dignidade e muito respeito à natureza.

Literalmente ele é um homem bom, que me disse o seguinte: “Sr. Deputado, a gente

não consegue entender o mundo de hoje”. Perguntei-lhe o que estava acontecendo, e

ele me respondeu que tinha de ir todo dia a Morada Nova. Para ele isso era um

sofrimento, mas pior ainda era o constrangimento que ele tinha por estar preso.

Perguntei-lhe como é que ele estava preso, e ele me respondeu que a Juíza

determinou que ele tinha de ir a Morada Nova assinar todos os dias. Sr. Zezinho

relatou que tinha uma roça de milho que plantava há muitos anos, mas que, após

receber uma denúncia, teve de pagar uma multa e foi condenado. Por isso estava

preso.

Faço essa referência ao Deputado Fábio Avelar, homem sério e grande parceiro,

que preserva as questões ambientais. Ainda hoje nos reuniremos com o Secretário

do Meio Ambiente com o intuito de salvarmos a Lagoa Grande de Carmópolis,

Oliveira e Passa-Tempo. Fazemos no dia a dia audiência pública para preservar o

meio ambiente. Na hora que fomos analisar o Projeto de Lei nº 2.771, o Deputado

Fábio Avelar, que foi relator, foi testemunha da minha luta e da de vários outros

colegas - diria, desta Casa como um todo - para acharmos o equilíbrio entre preservar

o meio ambiente e respeitar o produtor. Nesse projeto incluímos uma emenda que

dava garantia às áreas de encosta de morro, ou seja, às ladeiras que já têm

agricultura - pela lei federal, trata-se de área de preservação permanente - APP. Pela

lei federal, não tem conversa. Se não estiver reservada, pode dar motivo à prisão do
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cidadão, assim como a margem de córrego e o entorno das nascentes. Isso é o que

chamamos de APPs. É claro que não somos contra as APPS. Pelo contrário, temos é

de preservar as nascentes. Porém, o que fazer onde a agricultura já está consolidada,

onde há 100 anos alguém foi lá e plantou uma casinha antes de plantar a roça?

Naquela época as pessoas tinham de fazer a casa próximo dos córregos, porque não

havia bomba, energia elétrica, e a água vinha pelo rego d’água. O que será feito? Vão

demolir tudo num passe de mágica, sem ter dinheiro para fazer isso? Não. Eles

prendem as pessoas, como fizeram com o Sr. Zezinho Noronha, só porque ele planta

uma roça de milho há muitos anos.

Ao votarmos o projeto de lei aqui nesta Casa, baseamo-nos em algo que já tinha

sido feito em 2002 aqui na Assembleia, na Lei nº 14.309, que dizia que as áreas

consolidadas seriam respeitadas como áreas que já estavam sendo utilizadas, mas

que ainda aguardavam uma regulamentação. A regulamentação não veio, e alguns

Zezinhos e Joões da vida, como a turma de Pará de Minas, que são vários, só porque

roçaram uma encosta de morro ou um pasto que já existe há muito tempo, só porque

fizeram uma roçada para o mato não cobrir a gramínea, que é a forrageira do pasto,

foram presas. Então, regulamentamos de uma forma que não prejudique o meio

ambiente o que já está consolidado, assegurando que na encosta de morro possam

ser mantidas as atividades agrícola e pecuária. Atividade agrícola dos arbustos que

são o café, fruticultura, eucalipto, forrageiras e até mesmo a cana de açúcar, que é

perene. Colocamos atividades agrícolas perenes, que são as que brotam novamente

ou que têm uma vida longa por mais de um ano. As outras que não são perenes são

chamadas anuais. É aquela cultura que se planta numa safra e, com o fruto, ela

morre, como o milho e o feijão. O que se plantou, com a colheita a lavoura se

extingue. Sendo assim, fizemos uma separação de forma que a lavoura perene possa

ser mantida nessas encostas. Recomendamos que a lavoura anual seja substituída

progressivamente porque, de fato, se for arar todo ano uma encosta de morro,

acarretará uma erosão. Do jeito que fizemos a lei, melhora muito essa situação, além

de resolver o problema desses produtores que hoje estão sendo vítimas até de

prisão. É o contrário do que algumas pessoas entenderam na Faemg, dizendo que

estamos piorando. Como é que podemos fazer isso do jeito que a legislação está
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hoje? Estão prendendo um trabalhador rural porque ele está usando uma APP.

Estamos regulamentando de maneira que ele possa usar em definitivo a que já

estava ocupada até 2002, ou seja, demos um avanço a mais do que a legislação de

2002. No caso da várzea, da beira do córrego, que compreendemos tem de ser

preservada, estabelecemos que de forma planejada, pactuada, seja recuperada para

a sua formação nativa, permitindo ainda algum tipo de atividade com exploração

econômica, o acesso do gado à dessedentação, para matar a sede, e, ainda, que

essa mudança tem de ser feita em função da capacidade financeira do produtor rural.

Tivemos todos esses cuidados. De repente, Deputado Fábio Avelar, fomos mal

interpretados por algumas pessoas. Talvez não tenham tido o cuidado de verificar o

projeto. Estão alegando que queremos definitivamente que a área de APP possa ser

usada sem nunca ter de fazer sua recomposição e que isso está sendo proposto

numa lei federal e discutido em Brasília. Só que essa lei federal está na intenção,

ainda não foi aprovada, está na fase de discussão. Sabemos como as coisas

funcionam em Brasília. Pode ser que eu tenha a feliz surpresa de amanhã

anunciarem que votaram uma evolução da lei federal do Código Florestal. Hoje a lei

ambiental, em vez de ser uma lei - aliás, deveriam ser essas as funções da lei - que

evite conflito, que pacifique a relação e harmonize a vida das pessoas, ela está sendo

objeto de permanentes conflitos, e não entre quem quer destruir ou preservar o meio

ambiente. Não vejo o produtor rural como alguém que queira destruir o meio

ambiente, é alguém que quer preservá-lo. Mas isso não está sendo bem

compreendido. Por isso elaboramos a lei, tão bem relatada por V. Exa.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Quero cumprimentá-lo por, mais uma vez,

trazer esse assunto à tribuna, Deputado. Não entrarei na parte técnica porque V. Exa.

já fez rapidamente, nesse pouco espaço de tempo, um resumo do que tratamos.

Penso que as pessoas que vêm criticando esse projeto são pessoas que infelizmente

pouco participaram de todo esse trabalho. Esse projeto ficou nesta Casa quase um

ano. Realizamos audiências públicas e várias e várias reuniões. Fiz questão de

cadastrar a participação efetiva de mais de 30 Deputados desta Casa; das

Secretarias de Meio Ambiente, de Agricultura e de Desenvolvimento Econômico; de

sete entidades não governamentais e de sindicatos de classe. Houve aqui
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praticamente um consenso, pois entendemos que aquilo que aprovamos foi um

avanço. O que não podemos deixar de expor é que estamos vinculados a uma

legislação federal, o Código Florestal, que está em estudo em Brasília. Muitos estão

entendendo que esta Assembleia foi ousada em apresentar esses avanços que

podem até ser considerados inconstitucionais. Vamos lutar junto ao Ministério

Público, aliás já estamos como audiência marcada com o Dr. Alceu, com tal objetivo.

Esse é o entendimento que se busca hoje no Congresso Nacional. Acredito que

essas pessoas não estão entendendo o que foi aprovado. Infelizmente, essa é a

verdade. Basta que as pessoas que estão criticando procurem conhecer o projeto que

chegou a esta Casa e o que foi aprovado após se aproveitarem emendas de vários

Deputados. O Deputado Domingos Sávio apresentou mais de três emendas,

acolhidas por nós porque vieram enriquecer o nosso parecer. Penso que houve um

grande equívoco. Sinto muito que quem esteja criticando seja a Faemg, pois trata-se

de uma entidade que deveria ter um conhecimento profundo dessa questão e propôs

- isso chegou ao nosso conhecimento - que o Governador vetasse todo o projeto e

fosse votado aqui o projeto original que foi encaminhado a esta Casa. Acredito que a

Faemg não entendeu o que se passou nesta Casa ou pela falta de participação ou

pela falta de conhecimento. Já fui convidado duas ou três vezes a participar de

debates públicos para explicar o que aprovamos nesta Casa. Isso seria interessante.

Coloco-me ao lado de V. Exa. para esclarecer esse projeto que, repito, é ousado,

apresentou grandes avanços. A todo tempo, buscamos equilíbrio entre a preservação

ambiental e o desenvolvimento econômico nessa nova visão do desenvolvimento

sustentável. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Domingos Sávio* - Eu que agradeço. Sr. Presidente, gostaria de mais

um minuto para concluir minha fala. É claro que temos de ter tolerância, um dos

princípios fundamentais de toda relação humana, especialmente na representação

pública, e ter também paciência com uma ou outra crítica. Na verdade, tenho

recebido inúmeros elogios pela nossa defesa do produtor rural e pela nossa

preocupação em defender também o meio ambiente, de uma maneira sustentável e

equilibrada. Estarei em Formiga, com os Presidentes de sindicatos do Centro-Oeste

mineiro, ainda esta semana, debatendo esse assunto. Já propomos a realização de
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audiência pública nesta Casa imediatamente. A Comissão de Política Agropecuária

aprovou a nossa proposta antes mesmo de o Governador sancionar a lei, para que

fique bem claro que o projeto que aprovamos melhora bastante a situação do

produtor rural, dando-lhe mais tranquilidade. Não podemos continuar assistindo ao

produtor rural ser preso porque roçou um pasto, que é pasto há mais de 100 anos,

não destruindo nada do meio ambiente. Há uma lei federal equivocada dispondo que,

se a área tem um pouco de declive, ela é APP e não pode ser roçada. Por causa

desse entendimento equivocado da lei é que fizemos as mudanças. A audiência

pública que estamos propondo será uma ótima oportunidade para que a Faemg

venha aqui e veja que votamos uma lei que melhora a situação do produtor. É claro

que não resolveu tudo, porque depende de lei federal. Ela é que pode fazer algumas

mudanças mais profundas, por exemplo, considerar para efeito do cálculo da reserva

legal o que já é APP, o que eu defendo, mas, como Deputado Estadual, não podemos

mudar uma lei federal e incluir o raciocínio de que aquilo que já é APP na propriedade

pode ser considerado na hora de calcular a chamada reserva legal. A matéria é

extremamente importante. Na audiência pública a ser realizada com o apoio do

Deputado Antônio Carlos Arantes, que acaba de chegar, esperamos avançar, sempre

defendendo o produtor rural e o meio ambiente. Esses dois aspectos podem e devem

andar juntos. Não há nenhum conflito entre eles. Obrigado, Sr. Presidente, pelos

minutos excedidos.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, cidadãos que

nos acompanham das galerias ou pela TV Assembleia, aproveito o pronunciamento

do Deputado Domingos Sávio para falar sobre a nossa ação, feita - salvo engano -

anteontem, quando apresentamos um requerimento para discutir essa proposição na

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, o que mais

precisamos agora é de um entendimento do Ibama, do IEF, mesmo do Incra, em

relação a essa lei, assim que for sancionada.

Muitas vezes a mesma lei é interpretada de forma diferente pelo mesmo Juiz. Está

acontecendo que o IEF tem uma interpretação em uma região e outra em outra
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região. Então esse entendimento é de fundamental importância, até mesmo para

fazer valer a emenda que fizemos ao então projeto de lei para reconhecer de

interesse social as áreas requisitadas para assentamentos de reforma agrária, ou

mesmo para condomínios, como é o caso de Jaíba. Ontem mesmo eu debatia sobre

as inúmeras áreas consideradas de interesse social, ou de interesse público, para

atividades diversas, como a construção de uma hidrelétrica, e que deixaram de ser

assim consideradas. Essas áreas, Deputado Domingos Sávio, eram grandes

fazendas e que foram desapropriadas ainda na década de 70, foram parceladas, mas

não tiveram o crédito para o plantio. Com isso, aqueles que receberam o lote - do

Incra, da Ruralminas, do Idene - não tiveram crédito para plantar a área toda, por isso

cultivavam só no entorno, e o tempo decorrido foi suficiente para que a vegetação,

recomposta, alcançasse mais de três metros. Daí o entendimento do IEF de não

conceder essas licenças.

Então a emenda feita no último momento é que, ao se tratar de reforma agrária,

seja dada a permissão para o corte nessas áreas. Sendo declaradas de interesse

social, gera essa abertura para o corte. Por que estamos assistindo à derrubada da

mata atlântica em tantos lugares? Ontem mesmo pude salientar aqui o ocorrido em

Aiuruoca para uma PCH. Trata-se de uma agressão muito violenta, e não só à

vegetação mas também às águas. E, quando se trata de agricultura, vemos essas

grandes restrições, e que são importantes. Nossa responsabilidade é muito grande,

com o objetivo de preservar as águas, as matas e uma terra fértil. Não podemos abrir

mão disso. Essa emenda refere-se apenas às áreas destinadas à reforma agrária e

às áreas já desmatadas.

Assim, o IEF, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, passa a ter um instrumento

para garantir mais justiça e condições de trabalho para quem quiser trabalhar a partir

da terra, para os trabalhadores e para as trabalhadoras rurais, aqueles que, com

muita luta e dificuldade, garantem o alimento na mesa não só dos mineiros, mas de

toda a Nação.

Sr. Presidente, quero fazer referência a um seminário que estão realizando em

Ouro Branco. Esse é um segundo assunto. Desde 2003, com um mandato ciente da

lei federal dos consórcios públicos, começamos a provocar, naquela região, a
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importância de uma integração dos Municípios. As eleições vieram, e houve, de certa

forma, um resultado eleitoral, o que não é de se esconder, quando obtivemos uma

unidade em Ouro Branco, Congonhas, Jeceaba, São Brás e Conselheiro Lafaiete. Em

2005, já foi possível viabilizar a instalação do consórcio público, o primeiro consórcio

público do Estado, aliás, pela informação que temos, o primeiro do País. Trata-se da

integração formal dos Municípios; é como abolir as fronteiras municipais. Cada

Executivo manda para a sua respectiva Câmara todas as suas intenções. Já foi feito

em todas as áreas, na agricultura, no meio ambiente, na saúde, na educação, na

ação social, enfim, em várias áreas. Aí começam a celebrar os contratos de

programas em todas as áreas.

Já foi possível perceber, nesse seminário, muitas conquistas. Umas das primeiras

foi a integração do Sine. Com essa integração, pudemos, inclusive, fazer audiência

pública nesta Casa. Foi possível garantir que todas as vagas de empregos fossem

preservadas ali, para a região; e também, numa exigência das empresas, foi possível

qualificar jovens, homens e mulheres para ocuparem os postos de trabalho. Às vezes,

quando se fala de uma expansão, da instalação de uma empresa, há um grande fluxo

de pessoas para a área. De certa forma, cria-se um transtorno na área da saúde,

porque são pessoas não cadastradas, valores não são repassados. Normalmente,

tudo isso é computado um ano antes, portanto há uma previsão de atendimento para

o ano seguinte. Por ser um público flutuante, há um transtorno; assim como na

Justiça - fiz referência aqui da importância da instalação da segunda vara, em razão

deste transtorno na segurança pública. Então uma conquista é a integração do Sine,

preservando os postos de trabalho para as pessoas em nível local.

Outra conquista dessa integração é a de provocar as empresas nas parcerias com

o poder público, para garantir a qualidade das estradas. Estão avançadas as obras de

recuperação da MG-443 à MG-030, que liga a MG-040 a Ouro Branco. Esperamos

que essas obras sejam concluídas antes das águas. Esta Casa participou no que se

refere obras da MG-040, assim como as empresas participaram da recuperação, ao

retirar grande parte do número de carretas durante as obras.

Na área da agricultura, foi feito um trabalho fabuloso. Sabemos da credibilidade do

IBGE. Porém, vejam bem, foi contratada uma equipe da Universidade Federal de
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Viçosa, o consórcio, para um trabalho que foi feito nos cinco Municípios. Foi feito um

recadastramento de todas as propriedades rurais. Municípios às vezes com 300

propriedades rurais, pelo IBGE, na conclusão do trabalho, estavam com

aproximadamente 450 propriedades. Houve Municípios cujo número das

propriedades rurais dobrou, se comparado ao que foi feito agora pelo consórcio e

pelo que consta no IBGE.

Agora, esse cadastramento apresenta detalhes do que toda propriedade produz, de

qual é a distância, pois temos as estradas-troncos, mas também temos os galhos. Há

o mapeamento na segunda fase, a sinalização, o nome de cada estrada vicinal. Cada

estrada receberá um nome, assim como temos as BRs, quando nos referimos a

estradas federais, e as MGs, quando nos referimos a estradas estaduais. Então, por

exemplo, em Ouro Branco, a estrada será denominada OB, seguido do número da

quilometragem. Da mesma forma acontecerá em Congonhas, Lafaiete, São Brás,

Jeceaba. Então, isso será uma atenção maior ao homem e à mulher do campo.

Outra conquista do consórcio público, entre outras - é importante dizer “público”

porque temos os consórcios tradicionais, que já existiam -, é também a implantação

da escola-família agrícola, modelo que respeita o jovem rural. A criança e o jovem

ficam 15 dias morando na escola e 15 dias em casa. Além da grade curricular exigida

pelo MEC desde o ensino fundamental, há uma complementação voltada para a

agricultura e a pecuária. Trata-se de formação humana, de uma família.

Infelizmente, a burocracia impede a agilidade desses processos. Um dos primeiros

programas a serem implementados era o aterro sanitário, que está emperrado por

haver discordâncias. Já estava avançado, mas, pelo fato de o atual Prefeito de

Lafaiete discordar do local de implantação do aterro, será atrasado. O processo já

estava na fase da Licença de Instalação, mas voltará agora para a Licença Prévia,

tendo de passar depois, novamente, pela Licença de Instalação, o que atrasará todo

o processo.

Está também em fase de discussão avançada, assim como o programa do aterro

sanitário, a existência de um matadouro, um bom frigorífico público para atender a

região.

Então, são ações que apenas se fazem possíveis pela integração do consórcio.
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Hoje estão lá o Ministério da Integração, o Ministério do Desenvolvimento Social, a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Sedru, juntos, assim como os governos

federal, estadual e municipal e os Municípios - outrora cinco, agora sete - garantindo

condições dignas de vida para todos do Alto Paraopeba. Estamos, desde a

formatação, acompanhando bem de perto de maneira “celebrativa”, mas também na

expectativa de poder avançar muito mais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, do Vereador

Dentinho, combativo e atuante político da cidade de Passos. Aliás, ingressamos com

uma ação em conjunto com outros Vereadores e o Ministério Público, uma vez que

Passos foi a cidade que teve o maior aumento na conta de água, promovido pelo

Departamento Municipal. Foram 29%, quase 30% de aumento.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

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

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.421/2009, da

Comissão de Administração Pública, e 4.422 a 4.424/2009, da Comissão do

Trabalho. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

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

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 21ª Reunião

Ordinária, em 19/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.350 e 4.351/2009, do Deputado

Duarte Bechir; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em

19/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.341/2009, da Comissão de Participação Popular,
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e 4.358/2009, do Deputado Sebastião Costa; de Transporte - aprovação, na 14ª

Reunião Ordinária, em 19/8/2009, do Projeto de Lei nº 3.433/2009, do Deputado

Tiago Ulisses, e dos Requerimentos nºs 4.298 e 4.299/2009, da Comissão de

Assuntos Municipais, 4.362/2009, do Deputado Arlen Santiago, e 4.370/2009, do

Deputado Doutor Viana; de Educação (2) - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em

12/8/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.444 e 3.445/2009, do Governador do Estado, e

dos Requerimentos nºs 4.291 a 4.293/2009, do Deputado Weliton Prado, 4.315/2009,

do Deputado Délio Malheiros, 4.320/2009, do Deputado Doutor Viana, 4.331/2009, do

Deputado Braulio Braz, e 4.333/2009, da Deputada Gláucia Brandão, e aprovação, na

20ª Reunião Ordinária, em 19/8/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.448/2009, do

Deputado Vanderlei Jangrossi, e 3.465/2009, do Deputado Antônio Júlio, e dos

Requerimentos nºs 4.344 e 4.345/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e

4.365/2009, do Deputado Wander Borges; e de Turismo - aprovação, na 15ª Reunião

Ordinária, em 20/8/2009, do Projeto de Lei nº 3.423/2009, do Deputado Padre João, e

dos Requerimentos nºs 4.337/2009, do Deputado Jayro Lessa, 4.369/2009, do

Deputado Wander Borges, e 4.371/2009, do Deputado Doutor Viana (Ciente.

Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Sargento Rodrigues. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente e Srs. Deputados, retornamos à

tribuna, porque o assunto que iniciamos aqui é difícil de se esgotar com apenas 15

minutos. Sr. Presidente, eu estava compulsando os demais documentos que

chegaram para mim relativos ao episódio de Itaobim, em que o Juiz desequilibrado e

inconsequente - e eu diria mais ainda, o Sr. Juiz Neanderson Martins Ramos... Sr.

Presidente, sempre tive e tenho enorme respeito pela magistratura. Temos um

relacionamento extremamente cortês com o Dr. Nélson Messias, Presidente da

Amagis, que, daqui a pouco, será Desembargador do Estado. Tivemos aqui inúmeras

participações do Dr. Herbert Carneiro, Juiz da Vara de Execução Criminal de Belo
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Horizonte - aliás, era, porque hoje é Desembargador do Tribunal de Justiça -, pessoa

séria e honrada. Ele tinha sob sua responsabilidade 15 mil processos de execução

criminal. Figura brilhante, que engrandece muito o nome do Poder Judiciário em

Minas Gerais, como o próprio Dr. Nélson Messias.

Sr. Presidente, no ano de 2000 eu fui autor nesta Casa da primeira CPI da história

do Brasil - volto a insistir, Sr. Presidente -, a chamada CPI do Narcotráfico, que,

durante o curso das suas investigações, conseguiu investigar, com acompanhamento

do Ministério Público, apresentar a denúncia e a condenação pela Justiça, ainda com

a CPI em funcionamento. Foi essa a manchete do jornal “Estado de Minas” no ano de

2000.

Nessa CPI, estivemos na cidade de Valadares, onde o Dr. Nélson Messias era o

Juiz da Comarca e estava sendo ameaçado, aliás por uma Delegada de Polícia e por

um Carcereiro. No caso, a CPI agiu de forma firme. E conseguimos a prisão porque

essas pessoas eram, eu diria, uma perturbação para a ordem pública durante o curso

das investigações da CPI.

Então, Sr. Presidente, temos a grandeza de sermos parceiros do Poder Judiciário.

Em diversas ocasiões, o Dr. Herbert Carneiro esteve aqui contribuindo, e muito,

quando este Deputado presidiu, por duas vezes, a Comissão de Segurança Pública,

nos anos de 2003 e 2004, 2006 e 2007. Mas, Sr. Presidente, é inconcebível que o

Juiz da Comarca de Medina, a que Itaobim está vinculada, tenha decretado a prisão

preventiva de sete pais de família, de sete policiais militares, um Tenente, quatro

Cabos e dois Soldados.

A prisão preventiva, segundo a visão do chamado direito positivado, pode ser

decretada com base nas seguintes motivações: garantia da ordem pública e

econômica e conveniência da instrução criminal, que nesse caso não houve. O que

houve foi um procedimento administrativo da incompetente Promotora de Justiça, que

queria passar a mão na cabeça dos dois adolescentes e do maior de idade que

atentaram contra a vida de um homem honrado, que ficou paraplégico. Aliás, nesse

assunto, eu tenho alguma experiência de vida.

Eu fiquei, durante 15 anos, na Polícia Militar, e 11 dentro de uma radiopatrulha de

combate ao crime. Em 14/3/93, o meu patrulheiro, durante uma ocorrência na região
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oeste da Capital, quando tentávamos prender o estuprador de uma menina de 12

anos, foi baleado e ficou paraplégico. Então eu sei exatamente o que é estar no

combate ao crime, tendo de sobreviver ao chamado dilema da lei e da ordem. De um

lado, você é cobrado pela população, como os policiais de Itaobim estavam sendo

cobrados para manter a ordem pública. Aliás, é para isso que o Estado é instituído. É

para isso que criamos o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de

Contas, a Defensoria Pública e o Poder Executivo com os seus braços. O cidadão

civilizado quer um Estado funcionando em harmonia. Se vivêssemos sem essa

estrutura estatal, teríamos facções de poderes que iriam digladiar-se, num estado de

selvageria. É isso que Rousseau chamou de contrato social. A sua proposta era

estabelecer uma convivência mínima e harmoniosa, o chamado, em termos de Brasil,

Estado Democrático de Direito, em que a lei impera em prol de uma convivência

pacífica.

Não há sociedade sem crime, mas queremos conviver com o mínimo possível de

crime, já que alguns deles são impossíveis de controlar. Não há como controlar o

padrasto que estupra sua enteada ou o marido que agride a esposa dentro de casa.

Não há como a chamada “longa manus” do Estado, o braço do Estado, adentrar nas

residências para exercer esse controle. Dessa forma, o que queremos, enquanto

cidadãos, é um Estado que controle, por meio do poder público, do monopólio legal e

legítimo do uso da força, o crime e a violência para que não precisemos fazer justiça

com as próprias mãos.

Parece que o Dr. Neanderson Martins Ramos, Juiz da Comarca de Medina,

esqueceu-se dessa aula. As matérias de Filosofia e Sociologia fugiram de sua

memória. Naquela cidade, o poder não deveria ser apenas o do Judiciário, posto que

é imprescindível o Poder Executivo do Estado, que detém o monopólio legal e

legítimo do uso da força, chamado polícia. Esses sete policiais, mais o Tenente, os

quatro Cabos e os dois Soldados prestam um relevante serviço à sociedade na

cidade de Itaobim.

Sr. Presidente, mostraremos aqui, pela TV Assembleia - e peço ao nosso câmera

que, novamente, focalize o documento -, a distribuição do processo da Comarca de

Medina. Está aqui o andamento processual, retirado do “site” do Tribunal de Justiça
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do Estado de Minas Gerais. Vemos que a distribuição desse processo foi feita no dia

17/8/2009. Pasmem, senhoras e senhores que nos acompanham, no mesmo dia em

que a Promotora protocolou esse processo, o Juiz decretou a prisão preventiva dos

sete policiais militares de Itaobim. Sob qual argumento? Que os policiais teriam

praticado tortura contra dois menores e um adulto. Que fato foi esse? Em janeiro

deste ano, um cidadão da cidade de Itaobim, de nome Paulo José Francisco,

encontrava-se tranquilamente em uma barbearia quando os dois menores, os dois

“anjinhos” - pelo menos foi o que entenderam a Promotora e o Juiz -, assaltaram-no

e, numa atitude de desespero, balearam-no, deixando-o paraplégico.

Sei o que é encontrar uma vítima de um estupro. Sei pelo que passou uma criança

de 9 anos, a menina do Bairro Tijuco, em Esmeraldas, quando um estuprador, além

de violentá-la das mais diversas formas, abriu a sua vagina até o umbigo. Mas esse

moço, passado algum tempo, será esquecido. Muitos daqueles que defendem de

forma míope os direitos humanos são os primeiros a falar: “esse moço está no

presídio sem colchão, sem banho, sem o marmitex recheado de carne”. Esse moço

que estuprou essa menina é tão monstruoso como aqueles que sequestraram,

violentaram, mataram, queimaram a menina Míriam Brandão, filha da D. Jocélia

Brandão, no Bairro Dona Clara, região Norte de Belo Horizonte. Essas pessoas,

esses menores, são os mesmos monstros que fizeram aquilo com o garoto João

Hélio; não possuem nada de diferente. São os mesmos monstros que participaram de

um assalto em que a mãe, no desespero, numa situação incontrolável, teve a sua

criança arrastada por sete quarteirões. Pergunta-se, sob a ótica da Lei nº 8.069, de

13/7/90, do chamado Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -: por quanto

tempo esses menores ficarão presos? Alto lá, presos não, não podem ficar presos,

podem sofrer medida de internação, que é o termo técnico-jurídico adequado. Se

você participar de um debate e usar a palavra “preso”, será até criticado por tê-lo

feito. Eles sofrerão uma medida de internação de, no máximo, três anos. Podem

matar um, dois, três, quatro, cinco. Um exemplo se deu em uma entrevista do

jornalista Carlos Viana, que apresenta o programa “Cidade Alerta”, na Rádio Itatiaia.

Ele entrevistou um menor de 17 anos que havia praticado nove homicídios. Quando

questionaram o menor, ele disse: “Se precisar, mato quantos forem”.
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Ao completar 18 anos, essas pessoas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, telespectadores da TV Assembleia e queridos policiais civis e militares e

Agentes Penitenciários que o Juiz prendeu por sua arrogância, prepotência e, quiçá,

incompetência, são as mesmas que vão matar quantas vezes quiserem. Infelizmente,

há por parte de várias autoridades neste país, Deputados Estaduais ou Federais,

Senadores, policiais, advogados ou líderes comunitários, a visão distorcida de que

essas pessoas não podem sofrer uma punição mais severa, que podem pegar no

máximo três anos. Então tenho certeza do que vai acontecer com aquelas pessoas

que mataram o João Hélio.

Mas o mais engraçado é que o Juiz, com a raiva que tinha, não esclareceu para a

população de Medina, Itaobim, Pedra Azul, Almenara e Jequitinhonha alguns fatos

sobre a sua pessoa, que vamos esclarecer agora. Como forma de reafirmar sua

atitude, o Juiz, em relação ao uso das algemas, manifestou publicamente seu intento

de observar rigorosamente o cumprimento da Súmula no 11, editada pelo Supremo

Tribunal Federal e que disciplina a utilização de algemas, alegando que não toleraria

qualquer justificativa para a algemação de presos. Foi promovida uma reunião na

Polícia Militar, com a participação do magistrado, que expôs o assunto ao efetivo das

Polícias Militar e Civil e ao representante do presídio em Itaobim. A manifestação

explícita do Juiz causou repercussão no meio jurídico, ensejando verificação, por

parte dos advogados, de diversas ocorrências em que ficou caracterizado o uso de

algemas nos conduzidos sem que houvesse justificativa por escrito. As decisões

acerca do emprego de algemas têm sido tendenciosas e exageradas.

O Juiz foi nomeado padrinho de uma entidade localizada em Itaobim, denominada

Casa da Juventude, que, não obstante seu trabalho social, tem servido de refúgio

para marginais e menores infratores. Durante o seu horário de funcionamento,

permanece com os portões abertos, não havendo porteiro. Com isso pessoas com

mandado de prisão em aberto adentram na instituição e saem dela sem que a

diretoria tome conhecimento. O Juiz se envolveu efetivamente com a entidade, ao

ponto de afirmar para o Cap. Luciano Freira Fonseca, Comandante da 134a

Companhia da Polícia Militar de Itaobim, que, fosse ele optar pela extinção da Polícia

Militar ou da Casa da Juventude, preferiria que fosse extinta a Polícia Militar de
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Itaobim. Esclareço aos nossos telespectadores que, nesse caso, o Juiz Neanderson

Martins Ramos não pode mais permanecer na Comarca de Medina. O Dr. Sérgio

Resende tem de promover a sua saída o mais rápido possível, porque nutre tamanha

resistência com a instituição Polícia Militar que, mesmo o Alto Comando mandando

três oficiais para dialogar e mediar conflitos - como temos de fazer quando tratamos

de instituições e poderes -, ele se negou a qualquer tipo de diálogo.

Certa ocasião, um policial militar em motopatrulhamento adentrou nas instalações

da Casa da Juventude à procura do menor infrator conhecido como Guri, que havia

participado de um assalto às margens da BR-116 e efetuado disparos de arma de

fogo contra a viatura da Polícia Militar. O fato de entrar sem antes passar pela

diretoria causou indignação à Diretora da Casa da Juventude, conhecida como Lia,

que repassou informalmente o ocorrido ao Juiz de Direito de Medina, Dr. Neanderson,

que se irritou profundamente com a situação, declarando publicamente que estariam

cortadas as relações com a Polícia Militar.

Com isso, perdeu a sua imparcialidade. Determinou a instauração de Termos

Circunstanciais de Ocorrência - TCO - contra o Ten. Leonardo - esse mesmo que

determinou a prisão preventiva -, somente por haver algemado o preso em flagrante

envolvido em homicídio.

A súmula do Supremo é muito linda, para usar algemas somente em casos

extremos. O Daniel Dantas não poderia ser algemado, quem pode ser algemado é

preto, pobre e puta, os três pês. Esses podem ser algemados, Daniel Dantas não

pode. O Desembargador Paulo Medina não teve prisão preventiva decretada contra

ele, Ministro do STJ. A acusação foi de vender sentença para organização criminosa

de caça-níqueis por R$1.000.000,00. Ele continua afastado do cargo, recebendo o

“mísero” salário de R$24.500,00, enquanto esses policiais militares de Medina estão

presos. O Juiz que as câmeras de vídeo do supermercado em Salvador, na Bahia,

flagraram atirando covardemente nas costas do vigilante não teve a prisão preventiva

decretada. Foi afastado e aposentado com o “mísero” salário de R$19.000,00. Esse

também não teve a prisão preventiva decretada.

Sr. Juiz Neanderson Martins Ramos, tenho um enorme respeito pelo Judiciário;

nominei algumas autoridades que reputo do mais alto quilate. O Judiciário presta um
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serviço extremamente valoroso, mas não posso, Desembargador Sérgio Resende,

DD. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, calar-me diante da barbárie

cometida pelo Juiz. O Juiz da Comarca de Itaobim esquece que a população precisa

de segurança pública; que, ao tomar uma medida precipitada, afoita, desequilibrada e

desproporcional, causou um mal-estar tamanho. Qual policial em Medina, Pedra Azul,

Itaobim, Almenara, Jequitinhonha, Araçuaí vai querer prender um bandido com arma

na mão? E se porventura ele tiver que entrar em luta corporal e esse cidadão se

esfolar no asfalto ou cimento; e se tiver os braços ou pernas feridos e precisar ser

algemado? Esse cidadão vai chegar cheio de hematomas na delegacia; e o que vai

dizer para a Promotora? A Promotora Sumara Aparecida Marçal, que estava

cuidando dos “anjinhos”, vai falar que houve tortura.

Sou policial, sei o que é usar a força física durante uma abordagem policial, sei o

que é ser recebido a bala. Vi inúmeros companheiros tombarem do meu lado durante

o exercício da atividade policial; sei o que é chegar em casa e dizer para minha

esposa que o meu companheiro morreu no combate ao crime, defendendo a

sociedade. Já é difícil dizer à minha esposa, mas muito mais difícil é dizer à esposa

daquele policial que ele foi morto no combate ao crime.

E vem esse Juiz, e vem essa Promotora. Como dissemos ontem durante apartes ao

Deputado Lafayette de Andrada, há Promotores com comportamento juvenil, que não

sabem o que é ser policial, que não estiveram em uma troca de tiros, que não sabem

o que é morrer.

Direi a esse Juiz e a essa Promotora quantos policiais civis, militares, bombeiros e

Agentes Penitenciários morreram de 2003 até o presente momento: 132 servidores

da área de segurança. Sabem por que, senhoras e senhores? Porque estavam

cuidando e zelando pela segurança. Quantas vezes, enquanto os senhores e as

senhoras estavam dormindo, eu estava numa radiopatrulha zelando pelo sono de

vocês; pegando bandido com a mão, tomando tiro, informando sindicância, inquérito

policial militar? Muitas vezes, pelo policial ter tido de usar força física, o pobre coitado

foi à Corregedoria, ao Ministério Público, veio à Comissão de Direitos Humanos da

Assembleia, para dizer que apanhou da polícia. E, infelizmente, o Congresso

Nacional me faz essa aberração jurídica, que é a Lei nº 9.455, de 1997, a chamada
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Lei de Tortura.

O mais engraçado é que o sequestrador pode adentrar sua casa, pegar sua

esposa, torturá-la a noite inteira, como fazem com gerentes de bancos, para, no outro

dia, levá-lo ao banco para abrir o cofre e roubar. Ele pode torturá-la a noite inteira que

não será enquadrado no crime de tortura, porque o Ministério Público entende que a

Lei nº 9.455 não se aplica ao bandido, somente ao servidor público - leia-se policial

civil, policial militar e Agente Penitenciário.

Esse Juiz é o mesmo desequilibrado, desorientado que prendeu os dois Agentes

Penitenciários fardados, armados, com a viatura caracterizada, cumprindo a ordem

de apresentar dois presos para o mesmo Juiz, porque não possuíam carteira de

identidade funcional, que a Secretaria de Defesa Social não tinha expedido - não é

que eles não estavam portando-as.

O Juiz nem sequer teve a razoabilidade e o equilíbrio que a própria Constituição da

República prevê. Está no “caput” do art. 37 que um dos princípios que norteiam uma

administração pública é a razoabilidade. O Juiz não foi razoável, não foi maduro, deu

ordem para o Delegado autuar em flagrante os dois Agentes por porte ilegal de armas

porque eles não têm carteira funcional. É o mesmo Juiz.

Pergunto aos meus companheiros e às minhas companheiras das Polícias Militar e

Civil: com qual ânimo os Agentes de Segurança Penitenciária que estão em Itaobim,

Pedra Azul, Jequitinhonha, Almenara, Araçuaí irão às ruas prender alguém? Como

entrar em luta corporal? Se o bandido se arranhar, será que a Dra. Promotora

Sumara Aparecida Marçal não fará uma investigação particular, debaixo dos panos,

sem o inquérito policial aberto e o devido processo legal, como determina a

Constituição da República? Depois apresentará o procedimento administrativo para o

Juiz requerendo a prisão. E você vai se apresentar como condutor, como me

apresentei centenas de vezes, no fórum, como condutor da prisão de marginais,

porque o depoimento do policial que deu voz de prisão tem de ser colhido. Essa

figura chama-se condutor do flagrante. E chegará à Comarca de Medina e não saberá

se terá um mandado de prisão contra você.

Desembargador Sérgio Resende, o senhor, que é Presidente do Tribunal de Justiça

deste Estado, que é um homem que vem do Triângulo, de Sacramento, que percorreu
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várias comarcas do interior, chegou a Desembargador por mérito próprio, é

experiente, Juiz maduro, não pode permitir que o Sr. Juiz Neanderson Martins Ramos

traga um desequilíbrio tamanho para a segurança pública daquela região. Se eu

voltasse à atividade, como policial militar e como 2º-Sargento da Reserva, que sou,

naquela região, não faria mais nada.

Já estou finalizando, Sr. Presidente. Explicarei ao cidadão que está nos ouvindo e

às nossas galerias como pode ser a vida de um policial dentro de uma viatura. Por

exemplo, um crime acontece na sua rua. O cidadão disca o 190, e uma viatura é

despachada. Chamamos hoje a viatura do Centro Integrado de Comunicações

Operacionais - Cicop -, onde há a presença física das Polícias Civil e Militar e do

Corpo de Bombeiros no mesmo prédio. Defendi essa integração por mais de 20

vezes desta tribuna. Graças a Deus, o Governador Aécio Neves teve coragem para

fazer. A viatura chega ao local dos fatos onde está a vítima, seja de estupro, seja de

homicídio, seja de roubo de veículo, e colhe seus dados.

Há mulher que pensa assim: “Não serei estuprada porque isso não acontece nos

lugares que frequento”. Todavia, de repente, um cidadão coloca uma arma em sua

cabeça num sinal de trânsito, coloca-a no porta-malas e cometerá o estupro. O roubo

seguido de morte é mais conhecido como latrocínio.

Como disse, a viatura chega e colhe os dados da vítima. Se o policial é sério, como

99,99% de toda a instituição da Polícia Militar e os que estão nas ruas bravamente,

colherá os dados imediatamente e fará o que chamamos de rastreamento. Essa é

uma tentativa de localizar o autor do crime, tentando devolver à sociedade, com

trabalho, aquilo que recebe de salário. Nem discutiremos essa questão aqui.

Enquanto aquela Promotora trabalha das 12 às 17 horas e o Juiz ganha os

“míseros” R$19.000,00 de inicial de carreira, o Soldado ganha R$1.614,00, e o

Tenente, R$4.000,00. Não discutiremos isso.

Esse rastreamento é feito para tentar localizar e prender o bandido criminoso e dar

uma resposta à sociedade. É isso o que os policiais fazem 24 horas por dia quando

são acionados. Imaginem se a única instituição deste país que funciona 24 horas por

dia cruzasse os braços em Medina. Quero ver a quem o MM. Juiz, a Promotora, o

Vereador, o Prefeito, o Presidente de associação e os moradores recorrerão quando
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esse policial for acionado, pegar a viatura, chegar ao local dos fatos, colher apenas

os dados, puser a prancheta dentro da viatura e fingir que está procurando o bandido

e fizer o patrulhamento apenas dentro do asfalto. Sei o que estou falando, pois

conheço essa atividade. Enquanto as pessoas estavam dormindo, eu estava zelando

pelo sono delas, aliás de muitas que estão neste Plenário. Então, sei o que é isso, o

que é passar frio, pegar sereno e chuva procurando bandido e ganhando um mísero

salário.

Esses policiais de Itaobim, Jequitinhonha, Araçuaí, Medina e Almenara não têm

ânimo sequer para prender ninguém na região porque o Juiz e a Promotora acabaram

com qualquer incentivo que tinham.

Quero fazer um apelo, Sr. Presidente. Apresentarei na Comissão de Administração

Pública requerimento em que solicitarei ao ilustre Desembargador Sérgio Resende

que o Tribunal promova imediatamente a saída do Juiz; e ao Dr. Alceu Torres,

Procurador-Geral de Justiça, que a Promotora saia imediatamente da Comarca.

Encaminharemos ofício ao Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público e à

Corregedoria do Tribunal e do Ministério Público para que apurem por que a

Promotora não solicitou instauração de inquérito e se arvorou de competência que

não é dela, mas do Delegado. Além disso, por que o Juiz foi desequilibrado, não teve

razoabilidade e cometeu esse desatino.

Infelizmente, Sr. Presidente, ainda gostaria de falar, pelo menos por mais 1 hora,

nesta tribuna, mas sei que V. Exa. também quer fazer uso da palavra e, como 3º-

Secretário da Mesa, terei de substituí-lo na Presidência. Porém quero deixar claro aos

meus companheiros da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar

e aos Agentes Penitenciários que o sentimento que trazia comigo, durante o tempo

em que combatia o crime nas ruas, ainda está presente. Sei perfeitamente o que é

troca de tiro, o que é perder o companheiro durante o turno de serviço e ser

designado pelo oficial para ir até à casa da família desse policial para dizer à sua

esposa que o marido tinha sido morto combatendo o crime. Sei o que isso representa

na atividade policial. Talvez o Juiz e a Promotora não saibam, porque estão

enclausurados dentro de seus gabinetes com ar-condicionado, com seus assessores,

observando o texto frio da lei, e não a realidade fática das ruas.
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Enquanto isso os menores continuam matando livremente, como mataram o garoto

João Hélio e a Míriam Brandão. Enquanto tivermos Juízes e Promotores dessa

estirpe - graças a Deus, no Judiciário mineiro são raríssimas exceções -, que se

arvoram da condição de donos da lei para determinar a prisão de sete policiais, que

são pais de famílias, será difícil para a sociedade receber por parte dos organismos

policiais a segurança pública que merecem e que a polícia tem o dever de fazer.

Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, dizendo que tenho muita honra de ser

Sargento de polícia, de ter comandado viatura durante 11 anos, salvado inúmeras

vítimas e prendido bandidos, criminosos monstruosos, em defesa da sociedade. É

difícil engolir que um Juiz tenha feito tamanha barbárie com sete pais de família.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,

nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Weliton Prado. A Presidência defere

o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Inicialmente, agradeço ao Deputado Sargento

Rodrigues o seu pronunciamento. Aproveito a oportunidade para cumprimentar todas

as pessoas presentes nas galerias, o pessoal da imprensa, da taquigrafia e da

consultoria desta Casa. Mais uma vez, faço um apelo ao Prefeito de Belo Horizonte,

Márcio Lacerda, para que reveja seu posicionamento em relação ao poder dado aos

Guardas Municipais de multarem os motoristas. Isso contraria totalmente a legislação

vigente, o Código de Trânsito Brasileiro, e o Ministério das Cidades. O próprio

Ministério Público entende que a Guarda Municipal não tem essa outorga, por não ser

essa a sua atividade. Eles têm a responsabilidade de cuidar do patrimônio público,

das praças, além de dar segurança às escolas. A população não aguenta mais tanta

multa. Só para se ter uma ideia, em Belo Horizonte um motorista é multado por

minuto. Por dia, são mais de 1.700 motoristas multados. Nos últimos seis meses,

foram mais de 300 mil motoristas multados, o que rendeu uma arrecadação para a

BHTRANS em torno de R$23.000.000,00.

A arrecadação da BHTRANS foi de R$23.000.000,00. O nosso questionamento é
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relacionado a isso. Primeiramente questionamos o poder de polícia da empresa.

Aliás, há ação no Judiciário que está sob julgamento do STJ. Esperamos que o

recurso seja julgado em favor dos motoristas. Pode até haver devolução do dinheiro.

Há matéria divulgada pelo jornal “O Tempo” que diz que há chance de se reaver o

dinheiro das multas de trânsito pagas à BHTRANS. Recurso movido pelo Ministério

Público estadual, em Brasília, contesta atuação de empresa de economia mista, e há

chance de se reaver esse dinheiro. Há chance de as pessoas multadas reaverem os

recursos pagos indevidamente. Isso porque a BHTRANS não tem poder de polícia.

Seria mais ilegal ainda a Guarda Municipal multar. Haveria mais 139 agentes para

isso. Essa atribuição não seria da Guarda Municipal, pois ela se especializou para

cuidar do patrimônio público, da segurança nas escolas, nas praças e dos prédios

que pertencem ao poder público municipal. Apresentamos requerimento com esse

escopo e fazemos apelo, mais uma vez, ao Prefeito para que reveja o seu

posicionamento. Há várias matérias divulgadas pela imprensa, entre elas notícia

divulgada pelo jornal “Super Notícia” de quinta-feira, 20 de agosto: “O Prefeito Márcio

Lacerda confirmou ontem que a Guarda Municipal poderá multar na cidade. Segundo

ele, não há impedimento legal sobre essa função”. Mas há, sim, impedimento legal.

Também encontramos, no jornal “Hoje em Dia” desta quinta-feira, o seguinte:

“Segundo o Prefeito Márcio Lacerda, a atuação da Guarda Municipal na fiscalização e

aplicação de multa depende de estudos mais aprofundados. ‘Isso pode acontecer a

qualquer momento. Não há obstáculo legal’.” Então, o Prefeito já está ameaçando

com a aplicação da multa e dizendo que a qualquer momento isso poderá acontecer.

O nosso questionamento é quanto a isso. Há uma grande incoerência. Por quê? O

poder público municipal deveria estar preocupado com a educação, fazer campanhas

educativas para não ter necessidade de punir o cidadão. Aqui acontece o inverso. O

que vemos é uma sanha arrecadatória muito grande, para multar o cidadão, até para

que ele continue cometendo infrações. Há várias denúncias de motoristas que foram

punidos de forma ilegal. Estavam de acordo com todas as normas, mas foram

multados de todas as formas. Estamos recolhendo-as e solicitamos aos motoristas

lesados que tragam essas multas ao nosso gabinete. Há um grande número de

irregularidades na aplicação das multas.
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O que defendemos é o cumprimento da legislação. A BHTRANS não tem poder de

polícia, muito menos a Guarda Municipal. Lógico que queremos que o trânsito siga

com total normalidade, mas para isso é necessário que haja investimentos e atuação

do poder público municipal, principalmente no que diz respeito à educação. Se fosse

diferente, se a Prefeitura estivesse gastando em educação, iria diminuir o número de

infrações no trânsito e diminuiria em muito a arrecadação. A cada minuto um

motorista é multado. Será que há interesse do poder público municipal, será que há

interesse da Prefeitura de Belo Horizonte de diminuir a arrecadação com multas?

Não. Se houvesse interesse em educar os motoristas para diminuir as infrações de

trânsito, as multas iriam diminuir muito; e, consequentemente, a arrecadação.

Esse valor - R$23.000.000,00 - que a BHTRANS arrecadou nos últimos seis anos

iria cair de forma significativa, poderia cair pela metade. Mas o que a Prefeitura quer é

o contrário, ela quer ampliar o número de agentes para multar, quer dar poderes à

Guarda Municipal, que deveria estar cuidando da segurança na porta das escolas,

para multar também. Hoje é aplicada uma multa por minuto. Será que estão querendo

aplicar uma multa a cada 30 segundos? Eles querem aumentar a arrecadação de

R$23.000.000,00 para mais de R$40.000.000,00? Será que esse é o objetivo?

Nos primeiros seis meses, mais de 307 mil motoristas foram multados. Será que

estão querendo passar esse número para mais de 500 mil? Esse deve ser o

interesse. Não vejo nenhum trabalho com a educação nesse sentido. Os servidores

da BHTRANS são muito mal remunerados, os recursos não são investidos em

pessoal. Esse é outro questionamento que fazemos. Temos um dado muito

importante: já entramos em contato com o Denatran, que tem o mesmo

posicionamento jurídico do Ministério das Cidades, contra a atuação da Guarda

Municipal como agente de trânsito para aplicar multas. Em 2007 o Denatran divulgou

um ofício a todos os órgãos e entidades de trânsito estaduais e municipais. Os

pareceres jurídicos desse órgão e do Ministério das Cidades estabelecem que, de

acordo com entendimento, a Guarda Municipal não tem competência para atuar na

fiscalização de trânsito, com procedimento relativo à aplicabilidade de multas, como

também não detém legitimidade para firmar convênios com órgãos de trânsito para

aplicação de sanções a infratores. Estabelecem ainda que as Guardas Municipais são
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desprovidas de competência para atuar no campo da segurança pública, não

podendo, pois, ser investidas de atribuições de natureza policial e de fiscalização de

trânsito. Sua atuação se restringe a proteção dos bens, serviços e instalações do ente

municipal, no caso a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, conforme determina o

art. 144 do § 8º da Constituição Federal.

Sendo assim, a Guarda Municipal não pode multar, como o Sr. Prefeito Márcio

Lacerda quer. Ele quer colocar mais agentes para penalizar os condutores de

veículos. A Constituição estabelece que a segurança pública é dever do Estado,

direito e responsabilidade de todos, exercida através dos seguintes órgãos: Polícia

Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia

Militar e Corpo de Bombeiros Militar. O § 8º da Lei nº 144 dispõe que os Municípios

poderão constituir guardas municipais destinadas justamente à proteção de seus

bens, serviços e instalações, conforme legislação. No contexto da segurança pública,

esse é o seu poder. De forma alguma, elas não podem multar os condutores de

veículos. O Município não pode ampliar o campo de atuação da Guarda Municipal

acrescentando-lhe competências não estabelecidas pela Constituição. Esses 139

agentes estão fazendo muita falta na porta de escolas, nas praças públicas, para

ajudar na segurança fazendo um trabalho preventivo. Infelizmente, vemos que aqui

acontece o contrário. O Prefeito Márcio Lacerda quer aumentar a arrecadação. Um

motorista é multado a cada minuto. E ele ainda acha que é pouco, que é preciso

multar mais. Mas é o contrário. O que deveria ser feito seriam as campanhas

educativas. Infelizmente, não vejo campanhas educativas da BHTRANS nos jornais,

nas tevês, nas escolas, conscientizando as crianças, para diminuir o número de

multas. Vemos que estão fazendo o contrário. Estão realmente tensionando para que

o número de multas aumente. Está estabelecida uma verdadeira indústria da multa

aqui em Belo Horizonte, na Região Metropolitana e em outras cidades. Estamos

questionando essa decisão, estamos entrando com ação no Ministério Público para

impedir que a Guarda Municipal aplique multas. Já temos parecer favorável desse

órgão e da OAB do Brasil, que é contrária ao poder de polícia da Guarda Municipal e

da BHTRANS.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Nobre Deputado, não poderia deixar
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de contribuir com as suas palavras. Infelizmente, as multas não são aplicadas apenas

aos motoristas. Vemos o que ocorre com os produtores rurais. A preocupação não é

com a educação ou com a organização dos sistemas no meio rural e nas cidades, no

próprio trânsito. Em Belo Horizonte, vemos que, infelizmente, a situação está caótica.

A preocupação maior não é educativa, não é mostrar a necessidade de haver

mudanças para a própria segurança das pessoas. Na verdade, os agentes estão ali

para exercer uma função arrecadatória, única e exclusivamente arrecadatória, nada

mais além disso. Então quero estar aqui junto a V. Exa., para que o próprio Prefeito

Márcio Lacerda possa tomar uma atitude para mudar essa situação. Ao invés de

tratar essa questão de forma arrecadatória, trate de forma educativa. A forma

arrecadatória não vai resolver o problema do trânsito, não vai diminuir os acidentes;

pelo contrário, vai encher os cofres públicos e não vai resolver os problemas que

temos enfrentado. Nosso trânsito é terrível, caótico. Infelizmente, no trânsito podemos

notar que as pessoas não têm noção de direção, dirigem de forma totalmente

perigosa e irresponsável. Então é necessário tratar isso de forma educativa, com os

agentes detectando e abordando as pessoas que estejam agindo de forma errada,

avançando sinal, parando em lugar errado. É preciso chamar os motoristas e resolver

de forma educativa, e não arrecadatória, o que não vai resolver nosso problema, pelo

contrário. Infelizmente, os motoristas estão numa situação cada vez pior. Cometem

infrações, acabam perdendo a carteira, e o problema acaba se agravando, em vez de

ser resolvido. No campo, também é necessário que providências enérgicas sejam

tomadas para mudar essa situação. Infelizmente, o produtor rural está sofrendo muito

hoje. Deputado, hoje o produtor rural é tratado como bandido, e é ele que contribui,

de fato, para o desenvolvimento e para o crescimento do nosso Estado e do nosso

país. O responsável pelo alimento na nossa mesa está sendo tratado de forma

equivocada, sendo autuado com multas exorbitantes. Às vezes, por falta de

informação, uma reclamação de todos, nos chegam com uma multa de R$5.000,00,

R$10.000,00, R$15.000,00, R$20.000,00 ou muito mais que isso, às vezes

superando até o valor da propriedade. É necessário rever isso para que não

tenhamos atitudes equivocadas, mas atitudes educativas, para que possamos ter

progresso no nosso Estado e no nosso país. Muito obrigado.
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O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer e dizer que realmente são

muito importantes os incentivos da União, do Estado e do Município aos pequenos

produtores. A situação é muito difícil. Aliás, propusemos a isenção do ICMS para a

energia elétrica dos pequenos produtores. No passado, isso já aconteceu em

determinada região do Estado. Queríamos ampliar isso para todo o Estado, mas

infelizmente nossa proposta, que contou com o apoio de V. Exa., não seguiu em

frente. V. Exa. tem atuado muito firme em defesa dos produtores, portanto receba

nosso reconhecimento. Concordo plenamente com o fato de que a questão tem de

ser educativa. Mas, no nosso ponto de vista, esse não é o interesse do poder público

municipal, que tem o interesse de aumentar mais e mais a sanha arrecadatória do

Município, que já fatura muito. Nos últimos seis meses, foram mais de

R$23.000.000,00. Temos reclamações de diversos órgãos, entidades e sindicatos,

inclusive dos sindicatos dos taxistas, que estão mobilizados. Temos todo o respeito

pelos agentes de trânsito, que são muito mal remunerados e deveriam ser mais

valorizados, por isso realmente os taxistas estão revoltados com a maneira autoritária

com que tratam os condutores de veículos. Temos reclamações de todas as ordens,

de motociclistas, de condutores de veículos, das famílias. Pessoas de bem

questionam a informação de que a BHTRANS tinha de cumprir um determinado

número de multas por dia, cumprir uma meta.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Só mais uma coisa: se pelo menos

esse dinheiro fosse, de fato, revertido em uma ação de educação, de melhoria das

estradas, das nossas vias, com sinalização, o que é uma brincadeira, poderíamos até

entender, mas infelizmente não é.

O Deputado Weliton Prado* - Esse é outro ponto sobre o qual queremos fazer um

levantamento. Queremos saber como é feita a aplicação desses recursos. Em todos

os locais a que tenho a oportunidade de ir, Deputado Sargento Rodrigues, como

Uberaba, na Comissão de Segurança Pública, cobro a aprovação do projeto de sua

autoria que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública, que hoje é muito injusto. As

taxas arrecadadas na área da segurança pública infelizmente não são aplicadas na

segurança pública, são desviadas para o caixa único do Estado. E, infelizmente, as

forças de segurança no interior, nos Municípios, ficam obrigadas a fazer convênio
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com o poder público municipal, senão para tudo. Então os recursos não são alocados

para a segurança pública. Portanto o projeto do Deputado Sargento Rodrigues é

muito importante, cobre todas as oportunidades. Por exemplo, hoje é cobrada taxa de

incêndio para o comércio e para a indústria; para as residências, conseguimos

acabar. Os recursos provenientes das taxas que são cobradas dos pequenos

comerciantes, dos grandes comerciantes e das indústrias, para a taxa de incêndio,

vão para ao Corpo de Bombeiros? Não, vão para o caixa único do Estado.

Infelizmente, não temos escada Magirus, portanto tragédia anunciada. No nosso

Estado, com mais de 853 Municípios, 2 Municípios têm escada Magirus. Logo, se

houver um incêndio em um prédio de Uberlândia, será uma tragédia, morrerá muita

gente; se for em Uberaba, morrerá muita gente; se for em outras cidades importantes,

como Betim, morrerá muita gente, porque não tem escada Magirus. Se um cidadão

passar mal e necessitar da viatura do Corpo de Bombeiros e do desfibrilador

cardíaco, que salva vidas e é obrigatório por lei estadual e federal, vai morrer porque

as viaturas do Corpo de Bombeiros não têm sequer desfibrilador cardíaco. E o

cidadão paga impostos para manter a segurança pública, paga taxa de incêndio no

comércio e na indústria, para manter o Corpo de Bombeiros. Essa foi a justificativa

para criar a taxa, e esses recursos são desviados para o caixa único do Estado.

Então a aprovação do projeto do Deputado Sargento Rodrigues é fundamental. Que

todos os recursos com taxas provenientes da segurança pública sejam aplicados na

segurança pública, que é uma grande preocupação da população. Aliás, queremos

verificar e fazer estudos para ver onde estão sendo aplicados os recursos

arrecadados pela BHTRANS. Aprofundaremos nessa discussão. Empunharemos

essa bandeira. Faremos uma mobilização. Contaremos com o apoio dos segmentos

da sociedade organizada, dos Vereadores e das demais entidades, da mesma

maneira como estamos na caravana da Copasa, que está percorrendo todo o Estado.

Encontra-se aqui o Vereador Dentinho, de Passos, cidade na qual entramos com

uma ação. Lá há um departamento municipal em que houve o maior aumento de

todos os departamentos municipais, maior até que o da Copasa. O valor cobrado pela

taxa de água e de esgoto em Passos aumentou quase 30%. É um verdadeiro

absurdo. Já entramos, em conjunto, com representação no Ministério Público, a qual
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outros vereadores também assinaram. A nossa caravana deverá estar em Passos o

mais rápido possível. Neste fim de semana, queremos estar em Montes Claros, onde

estão acontecendo festividades. Queremos marcar, o mais rápido possível, uma visita

à Câmara Municipal de Passos. A caravana continua com muita força. Estivemos em

Paracatu. Marcaremos para ir a Contagem, Betim e Belo Horizonte, a fim de mobilizar

a população contra as altas tarifas cobradas pela água e pelo esgoto, dos

departamentos municipais e da Copasa. Conseguimos ainda sustentar a liminar que

proíbe o aumento do valor da conta de água da Copasa. A agência foi criada. O

próprio Diretor da Copasa disse que quer e já anunciou o reajuste, que seria de

aproximadamente 9%, a partir de setembro. Aliás, reajuste incoerente, porque a

agência ainda nem foi aprovada por esta Casa, nem os nomes dos Diretores que a

comporão. Mesmo assim já anunciou o percentual, e a agência é que deveria fazer

essa análise. A Copasa não tem essa atribuição de determinar o valor de reajuste da

água. A agência é que teria de analisar a planilha de custo e ver se há ou não a

necessidade de aumento. Isso prova a ingerência, prova que é uma agência para

homologar a decisão já tomada pelo governo do Estado e pela própria Copasa, que é

a de aumentar mais ainda o valor da conta de água, uma das mais caras do Brasil.

A nossa luta vai continuar com muita força, da mesma maneira que fizemos a

mobilização, a campanha para a redução da tarifa de energia da Cemig.

Conseguimos uma redução histórica no ano passado, de 17%; em 56 anos da Cemig,

foi a primeira redução da história. Neste ano, a Cemig queria 32% de aumento.

Conseguimos que esse índice ficasse abaixo da inflação, em torno de 4%.

No ano passado, quando a tarifa de luz foi reduzida em 17%, a Cemig queria um

aumento de 22% e queria ainda colocar, no SPC e na Serasa, o nome de quem

estivesse devendo a conta de luz - assim como a Copasa desejava fazer com os

devedores da conta de água. Conseguimos impedir esse abuso, que significaria

prejudicar o cidadão duas vezes, pois teria suas contas de água e de luz cortadas e

ainda seu nome incluído no SPC e na Serasa. Isso seria uma bipenalidade, ferindo

frontalmente o Código de Defesa do Consumidor.

Conseguimos suspender, pela terceira vez, o processo licitatório por meio do qual a

Cemig queria alugar veículos, pagando um valor de R$147.000.000,00, quando
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poderia muito bem, em vez de alugar, comprar esses veículos, pois pagaria, no

máximo, o valor de R$60.000.000,00. Com a mesma intensidade que fizemos a

campanha por uma tarifa de energia da Cemig mais humanitária, da mesma maneira

que estamos fazendo uma caravana cobrando que a Copasa faça o tratamento do

esgoto e somente cobre por ele quando o serviço for efetivamente prestado, faremos

uma grande campanha aqui, em Belo Horizonte, em relação às multas cobradas pela

BHTRANS e lutaremos, com todas as forças, para que a Guarda Municipal não tenha

o direito de multar também, pois seria outra penalidade para os condutores de

veículos. Aliás, está escrito nos jornais: “BHTRANS pode ter de devolver verba de

multas”; “Guarda Municipal faz ultimato por direito a emitir”. A Guarda Municipal quer

emitir, por meio do Prefeito, para aumentar a arrecadação do Município. O jornal “O

Tempo” publicou: “Chance de reaver dinheiro ilegal pago pelas multas da BHTRANS”.

Em outras publicações: “Prefeito defende multa para Guarda Municipal”; “Batalhão de

trânsito tem mais 165 PMs” - essa, sim, é atribuição da Polícia Militar. Está escrito

aqui, no jornal “Hoje em Dia”: “Motorista pode ser ressarcido em BH. Decisão do

Superior Tribunal de Justiça poderá acarretar avalanche de ações contra BHTRANS”;

“Guarda Municipal começa a multar até o dia 9 ou sai das ruas”. Então há grande

pressão da Guarda Municipal para multar.

Tenho aqui, inclusive, um posicionamento dos órgãos do Poder Judiciário: o

Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que as Guardas Municipais só podem

existir se forem destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município.

Não lhes cabe, portanto, o serviço de polícia ostensiva, de preservação de ordem

pública, de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, competências essas

atribuídas à Polícia Militar e à Polícia Civil.

Apresentamos requerimentos e ofícios solicitando ao Prefeito Municipal de Belo

Horizonte que suspenda imediatamente a competência da BHTRANS para fiscalizar e

aplicar multas até a decisão do Tribunal de Justiça. Temos aqui pareceres do

Denatran e do Ministério das Cidades com esse mesmo entendimento. O Denatran, o

Ministério das Cidades, o Ministério Público Estadual, a Ordem dos Advogados de

Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecem que a Guarda

Municipal não tem o poder de multar. Temos questionamentos por parte do Ministério
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Público e por parte da OAB em relação à atribuição do poder de polícia da BHTRANS

para multar.

Deixo aqui os nossos questionamentos. Prosseguiremos mobilizando a sociedade.

Queremos fazer uma campanha muito forte e contamos com o apoio de todos para

sensibilizar o poder público municipal e fazer gestões junto ao Judiciário, a fim de que

o consumidor, o motorista não seja tão prejudicado. Já temos aqui um dos IPVAs

mais caros do Brasil, além da Taxa de Licenciamento que praticamente só é cobrada

em Minas Gerais. Nossa carga tributária é realmente muito pesada. Os condutores de

veículos poderiam pagar o álcool mais barato, mas o ICMS do álcool aqui, em Minas,

é 25%, ao passo que, em Goiás, é 15% e, em São Paulo, é 12%.

Para tirar uma carteira de motorista, tudo é muito caro, é multa, é imposto. O povo

realmente não aguenta mais. A tarifa de energia da Cemig é uma das mais caras do

Brasil, e a conta de água também é uma das mais caras do País e do mundo. Então é

muito importante essa mobilização, para que possamos cobrar realmente justiça.

Solicitamos o apoio de todos, lembrando que não podemos mais conviver com a triste

realidade de um motorista ser multado a cada minuto em Belo Horizonte. Isso só

aumenta mais a arrecadação da BHTRANS com multas. Aliás, o Promotor Barbabela

informou que o Ministério Público também se manifestou contra o poder de polícia e

multa para a Guarda Municipal de Belo Horizonte. Quero parabenizar o Promotor, o

Ministério Público, pelas suas investidas e também o Tribunal de Justiça. Há um

entendimento do Ministro do STJ de que o poder de polícia é dever estatal e se limita

ao exercício da propriedade de liberdade em favor do interesse público, e suas

atividades dividem-se em quatro grupos. Também, no início do julgamento, foi

favorável aos condutores de veículos e pelo ressarcimento em relação às multas

aplicadas pela BHTRANS. Portanto a campanha continuará com muita força.

Quero parabenizar o conjunto dos servidores que hoje estão mobilizados por

melhores condições de trabalho, por melhores salários - o Sind-Saúde, o Sindipol, o

Sind-UTE, os servidores ligados diretamente aos administrativos da Polícia Civil, os

servidores ligados à fiscalização do poder público estadual, os servidores da

segurança pública, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros -, servidores que estão

realmente mobilizados por melhores condições de serviço e melhor valorização da
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remuneração. O Orçamento do Estado passou, de 2003 até hoje, para mais de

R$40.000.000.000,00. Então eram R$17.000.000.000,00, mas hoje está em quase

R$40.000.000.000,00. Dinheiro tem, o que falta é vontade política.

Agradeço ao Deputado Sargento Rodrigues o tempo que me foi concedido.

Cumprimento o nosso Conselheiro do Tribunal de Contas, Deputado Sebastião

Helvécio. Quero dizer que a nossa campanha em Belo Horizonte continuará com

muita força. Iremos para as ruas e mobilizaremos a população. Hoje estamos

entrando com uma ação no Ministério Público Estadual, questionando o poder de

polícia da Guarda Municipal, aliás também a possibilidade de a Guarda Municipal

poder multar. A campanha contra a Copasa e os departamentos municipais

continuará com muita intensidade. Nós estaremos em Uberaba, onde o Prefeito

Anderson Adauto aumentou em mais de 20% o valor da água, contrariando a Lei nº

11.445, que determina que deve haver uma agência para regular o setor. A mesma

questão aconteceu em Passos, e está aqui o Vereador Dentinho, e também entramos

com uma ação lá. Não havia uma agência para analisar isso em Passos, então o

Departamento Municipal aumentou o valor da água em quase 30%. Não é

competência legal do Departamento Municipal de Passos aumentar o valor da água.

Em Uberaba, o Prefeito Anderson Adauto aumentou o valor da água por meio de

decreto. Assim fica muito fácil. É como a Cemig, que este ano pediu um aumento de

mais de 32%. Se não tivéssemos analisado a planilha de custos e tivéssemos

aplicado o que a Cemig queria, seria um aumento de 32%. Isso é certo? Não. Fomos

lá, analisamos, enfrentamos um batalhão de advogados da Cemig, e o aumento ficou

abaixo da inflação, em 4%. No ano passado, a Cemig queria um aumento de quase

22%, mas o aumento abaixou, reduzindo para 17%.

Nem o Departamento Municipal nem o Prefeito podem fixar o aumento de água.

Isso é ilegal. A lei federal determina que deve haver uma agência, com a participação

da população e da sociedade, para analisar se é o aumento é justo ou não. Nossas

campanhas realmente continuarão com muita força em relação à energia elétrica, à

água, ao meio ambiente, e de forma específica aqui, em Belo Horizonte, em relação

às multas aplicadas, no nosso ponto de vista, de forma ilegal pela BHTRANS.

Agradeço ao Deputado Sargento Rodrigues e, mais uma vez, parabenizo os
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servidores que realmente estão se mobilizando em todo o Estado por melhores

condições de trabalho e salariais. Os servidores de Minas têm um dos menores

salários do País. Se fizermos uma comparação entre os salários recebidos pelos

servidores de Minas Gerais com os de outros Estados, não há nem como comparar,

porque, em todas as áreas, os salários em Minas Gerais são bem menores que os

salários pagos em outros Estados da Federação. Gostaria de agradecer e dizer que a

nossa luta vai continuar com muita força e parabenizar o Vereador Dentinho.

Estaremos presentes junto aos Vereadores e à sociedade. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

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

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

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Ronaldo Magalhães, Sebastião Costa, Adalclever Lopes (substituindo o

Deputado Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do PMDB), 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 Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião 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 3.522, 3.536, 3.538 e 3.545/2009

(Deputado Gilberto Abramo); 3.525, 3.530, 3.533, 3.542 e 3.551/2009 (Deputado

Delvito Alves); 3.527, 3.537 e 3.543/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.521,

3.528, 3.539 e 3.547/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.524, 3.531, 3.535, 3.544 e

3.548/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.526, 3.529, 3.541 e 3.546/2009 (Deputado
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Padre João); 3.532, 3.534, 3.540 e 3.550/2009, cuja relatoria avoca para si; e

2.170/2008 (Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Passa-se à 1ª

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

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão

do parecer do relator, Deputado Padre João, que conclui pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.017/2009, o Deputado

Sebastião Costa apresenta requerimento em que solicita o adiamento de discussão

do parecer. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Na fase de discussão

do parecer do relator, Deputado Gilberto Abramo, que conclui pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 978/2007, no 1º turno, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sebastião Costa. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 1.857/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Sebastião Costa, tendo sido acolhida a proposta de emenda do Deputado

Célio Moreira no parecer). Neste momento, a Presidência suspende os trabalhos. São

reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Sebastião Costa, Dalmo

Ribeiro Silva, Ronaldo Magalhães e Fábio Avelar (substituindo o Deputado Chico

Uejo, por indicação da Liderança do BPS). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs

3.216 e 3.305/2009, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação

de prazo regimental solicitada pelos respectivos relatores, Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Sebastião Costa. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 3.317/2009 (relator: Deputado Fábio Avelar, em virtude de redistribuição);

3.319/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Após discussão e votação, são

aprovados os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 3.382/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 3.515/2009 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição).

São convertidos em diligência à Secretaria de Defesa Social e às Polícias Militar e

Civil de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 3.437/2009 (relator: Deputado Sebastião

Costa); à Seplag e ao autor o Projeto de Lei nº 3.518/2009 (relator: Deputado Dalmo
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Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de redistribuição, que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.506/2009, no 1º

turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sebastião Costa. O parecer

sobre o Projeto de Lei nº 3.507/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude

de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado Sebastião Costa.

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O parecer sobre o

Projeto de Lei nº 2.170/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado Sebastião Costa.

Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos

Projetos de Lei nºs 2.810 e 2.869/2008, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); 3.498 e 3.517/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo);

3.512/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de

redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos em que se solicita sejam baixados em

diligência ao Departamento de Estrada e Rodagem - DER - os Projetos de Lei nºs

3.101 e 3.514/2009. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Sebastião Costa em que solicitam seja encaminhado pedido de

informação ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ - sobre o Projeto de Lei nº

3.501/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Padre João - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,
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Antônio Genaro, Vanderlei Miranda e Juninho Araújo (representando o BSD),

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

Diniz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei

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

é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, os conflitos agrários ocorridos no

Município de Pingo-d'Água entre pequenos produtores rurais e a empresa

ArcelorMittal Inox Brasil; e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Fernando Diniz, Deputado

Federal (10/7/2009); Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do

Estado; e Wellington Salgado, Senador (6/8/2009). A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir os Srs. Anfilófio Salles Martins, Presidente da Fundação

ArcelorMittal Acesita; Ricardo Aurélio Rodrigues Ananias, Gerente de Área de

Controle Patrimonial da ArcelorMittal; Anselmo Pires de Carvalho, representante dos

Pequenos Agricultores do Município de Pingo-d'Água; João Batista Santiago,

Vereador do Município de Pingo-d'Água; Célio Moreira, funcionário público do

Município de Pingo-d'Água; Mauro Jorge de Paula Bomfim, advogado; Túlio Renato

de Souza, Edmilson Sperancini, Ricardo Cunha e Silva, representantes da empresa

ArcelorMittal Acesita; Artur Carlos da Silva, e Vereador Luiz Paulo Coelho, Prefeito

Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Pingo-d'Água, respectivamente;

Sebastião Ferreira da Rocha Júnior, Vereador da Câmara Municipal de Pingo-d'Água,

os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na

condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

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

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

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

Passa-se à 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 (4) em que solicita seja
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encaminhada ao Promotor de Justiça da Comarca de Bom Jesus do Galho cópia das

notas taquigráficas da reunião realizada no dia 12/8/2009, para as providências

cabíveis com relação ao assunto que menciona; seja encaminhada ao Comando-

Geral da Polícia Militar cópia das notas taquigráficas das reuniões realizadas nos dias

13/7/2009 e 12/8/2009, para as providências cabíveis com relação ao assunto que

menciona; seja encaminhada ao Prefeito e ao Presidente da Câmara do Município de

Pingo-d'Água e ao Presidente da empresa ArcelorMittal cópia das notas taquigráficas

das reuniões realizadas nos dias 13/7/2009 e 12/8/2009, para conhecimento dos fatos

relatados por arrendatários e pequenos produtores rurais do Município de Pingo-

d’Água; seja realizada reunião, com a presença dos Deputados Durval Ângelo,

Antônio Genaro, membros desta Comissão, e Djalma Diniz, com a direção da

empresa ArcelorMittall e do Sr. Mauro Bonfim, advogado, para discutirem a situação

dos arrendatários e dos pequenos produtores rurais do Município de Pingo-d'Água.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz - Fábio Avelar - João Leite.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a

leitura da ata da reunião 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 Gestão Integrada da Saúde na Região Metropolitana de Belo

Horizonte e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

ofício do Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário Adjunto de Saúde,

encaminhando os relatórios consolidados de Prestação de Contas do Sistema



____________________________________________________________________________
1010

Estadual de Saúde de Minas Gerais, referentes à execução orçamentária do exercício

de 2009 no período de janeiro a junho. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 2.928/2008 (Deputado Ruy Muniz) e 3.488/2009 (Deputado Doutor

Rinaldo), ambos em turno único. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir o Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário Municipal de Saúde de Belo

Horizonte; a Sra. Adriana de Azevedo Mafra, Médica e Técnica de Urgência e

Emergência da SES, representando o Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva,

Secretário de Saúde; os Srs. Paulo de Tarso Machado Auais, Secretário Municipal de

Saúde de Santa Luzia e Presidente Regional do Colegiado dos Secretários

Municipais de Saúde de Minas Gerais - Cosems-MG -, também representando o Sr.

Mauro Guimarães Junqueira, Presidente do Cosems-MG; Anthero Drummond Júnior,

Diretor da Gerência Regional de Saúde de Belo Horizonte da Secretaria de Saúde;

João Luiz Teixeira, Secretário Executivo do Consórcio Municipal de Saúde - Cismep -;

José Osvaldo Guimarães Lasmar, Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da

RMBH; Carlos Eduardo Ferreira, Presidente do Instituto Brasileiro para Estudo de

Desenvolvimento do Setor de Saúde; César Ferreira, Assessor da Caixa Econômica

Federal; e a Sra. Patrícia Albano, Assessora Técnica da Agência Metropolitana de

Belo Horizonte, 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. 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 Carlos Mosconi em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater a criação de uma unidade

regional da Frente Parlamentar de Saúde no Estado; Fahim Sawan em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater a gestão da saúde na

Macrorregião Triângulo, especialmente na Microrregião de Uberaba; e Arlen Santiago

em que reitera pedido de agilidade na solicitação contida no ofício nº 1.477/2008,
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relativo ao Requerimento nº 2.152/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges,

dispensa a leitura da ata da reunião 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, em audiência pública,

obter informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes sobre

a efetivação das intervenções na BR-381 - Eixo Norte, anunciadas pelo Ministro dos

Transportes a representantes desta Casa e do Movimento pela Duplicação da

referida rodovia. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Sr. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional do DNIT,

justificando sua ausência nesta reunião e informando a efetivação das intervenções a

serem realizadas na BR-381 e da Deputada Rosângela Reis, justificando sua

ausência na presente reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir os Srs. Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG -; Júnia de Lima

Caetano Fonseca, do Movimento pela Duplicação da BR-381 - Eixo Norte; Vereador

Marlon Túlio Pessoa Costa, Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio

Abaixo; Vereador Antônio Gonçalves Moreira, da Câmara Municipal de São Gonçalo

do Rio Abaixo, e José Aparecido Ribeiro, da ONG SOS Estradas Federais de Minas
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Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autora do

requerimento que deu origem ao debate, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta,

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

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

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião e passa 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

4.290/2009 e 4.327 a 4.330/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, é aprovado requerimento da Deputada Cecília Ferramenta e do Deputado

Carlin Moura em que solicitam seja realizada visita desta Comissão, juntamente com

o Prefeito de Belo Oriente, ao Sr. Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado, para agradecer-lhe o empenho pela instalação da Comarca desse

Município e para prestação de esclarecimentos por parte do Prefeito sobre os

procedimentos relativos à implantação dessa Comarca. 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, 19 de agosto de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Sebastião Helvécio - Wander

Borges.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 15h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater em audiência pública as contribuições da Universidade Federal de Minas

Gerais para o desenvolvimento de Minas Gerais e debater as dificuldades

administrativas e financeiras da instituição. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Ronaldo Tadêu Pena, Reitor da UFMG; Rubén Dario

Sinisterra Millan, Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Coordenador de Transferência e

Inovação Tecnológica; Evaldo Ferreira Vilela, Secretário Adjunto de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais; Márcio Ziviani, Diretor-Presidente da

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep -; e a Sra. Elizete Maria da

Silva Neme, Diretora Administrativa, representando a Sra. Tânia Mara Assis Lima,

Diretora do Hospital das Clínicas, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede à palavra à Deputada Gláucia Brandão, autora 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 dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,

Carlin Moura e da Deputada Gláucia Brandão, em que solicitam, juntamente com a

Comissão de Constituição e Justiça seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal

manifestação de apoio ao Mandado de Segurança nº 27.799-8, impretrado pela

UFMG contra o Acórdão nº 2.731/2008, do Tribunal de Contas da União. Solicita,

ainda, ao STF agilidade na apreciação de mérito do referido mandado. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Deiró Marra.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,
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Carlin Moura, Duarte Bechir e João Leite, membros da supracitada Comissão.

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

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos Srs. Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e da Juventude; Sérgio Alair

Barroso, Secretário de Desenvolvimento Econômico; Dilzon Melo, Secretário de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana (10/7/2009); das Sras. Renata Vilhena,

Secretária de Planejamento e Gestão; Raquel Elizabete de Souza Santos,

Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Educação;

Jussara Maria Rocha (2), Superintendente de Políticas do Turismo da Secretaria de

Turismo; dos Srs. Ronaldo Araújo Pedron (2), Subsecretário de Atendimento às

Medidas Socioeducativas da Secretaria de Defesa Social; Eduardo Lery Vieira,

Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi -; Paulo

de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG (11/7/2009); das Sras. Marilena

Chaves, Subsecretária de Indústria, Comércio e Serviços; Cleide Izabel Pedrosa de

Melo, Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -; Maria Paula

Dallari Bucci, Secretária de Educação Superior do Ministério da Educação; dos Srs.

Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Marco

Antônio Monteiro de Castro (2), Chefe da Polícia Civil; José Silva Soares, Presidente

da Emater-MG; Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG (17/7/2009); Luiz

Cláudio Figueiredo, Coordenador de Administração de Trânsito do Detran-MG; Marco

Antônio Monteiro de Castro (3), Chefe da Polícia Civil do Estado; Antônio Jorge de

Souza Marques, Secretário Adjunto de Saúde; Breno Henrique Avelar de Pinho

Simões (2), Chefe de Gabinete da Secretaria de Saúde; Luiz Cláudio Figueiredo,

Coordenador de Administração de Trânsito do Detran-MG; Marcus Pestana,

Secretário de Saúde e Gestor do SUS-MG (6/8/2009). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos do Deputado Duarte Bechir (2), em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para tratar das suspeitas da

existência de substâncias cancerígenas em alguns refrigerantes; seja encaminhado

pedido de informações à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - sobre a

proibição do consumo de alguns refrigerantes por conterem substâncias

cancerígenas. 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 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Domingos Sávio.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Às 10 horas, comparecem no Olímpico Clube do Município de Capitólio os

Deputados Tenente Lúcio, Antônio Carlos Arantes e Domingos Sávio (substituindo o

Deputado Eros Biondini, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, 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 eventuais problemas e potencialidades do turismo no

Município de Capitólio e região, com vistas ao recebimento de turistas durante a Copa

do Mundo de 2014. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

José Gonçalves Machado, Prefeito Municipal de Capitólio; Divino Barros Vieira,

Analista de Processos Comerciais, representando Djalma Bastos de Morais, Diretor-

Presidente da Cemig; Nelson Alves Lara, Presidente da Associação dos Municípios

do Lago de Furnas - Alago -; Luiz Carlos de Pádua, Presidente do Circuito Turístico

Nascentes das Gerais; Mauro Zani, Prefeito Municipal de São Sebastião do Paraíso e

Presidente da Ameg; e Antônio Carlos de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal

de Capitólio, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
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palavra ao Deputado Antônio Carlos Arantes, 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 Antônio

Carlos Arantes, Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva e Tenente Lúcio em que

solicitam sejam realizadas visitas às Secretarias de Turismo e de Esportes, para

apresentar as informações e solicitações suscitadas durante esta reunião de

audiência pública; seja realizada visita ao Presidente da Cemig, para debater o

impacto causado à atividade turística na região do Lago de Furnas, tendo em vista a

implantação de redes de alta tensão nessa localidade; seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas pedido de

providências para que, no âmbito das obras para a Copa do Mundo de 2014, sejam

antecipadas as melhorias previstas para a MG-050, especialmente com a

concretização da terceira faixa de trânsito; seja encaminhada à Secretaria de

Transportes e Obras Públicas e à Ruralminas pedido de providências para que

elabore projetos de encascalhamento e melhoramento das estradas viscinais que

ligam a sede do Município de Capitólio a suas cachoeiras, bem como aos pontos

turísticos e a outros Municípios da região do Lago de Furnas; seja encaminhado à

Cemig e à Secretaria de Esportes e Juventude pedido de providências para a

inclusão do campo de futebol do Olímpico Clube de Capitólio no Programa Campos

de Luz; seja encaminhado à Secretaria de Turismo e ao Ministério do Turismo pedido

de providências para que disponibilizem recursos para o asfaltamento e

recapeamento das vias turísticas do Município de Capitólio; seja encaminhado ao

Ministério da Integração Nacional e à Codevasf pedido de providências para a rápida

liberação de recursos destinados à implantação da estação de tratamento de esgoto

do Município de Capitólio; seja encaminhado à Sedese e ao Sesi, Sesc e Senar

pedido de providências para que ofereçam, em parceria com a Alago, cursos de

aperfeiçoamento e melhoramento da mão de obra envolvida no setor turístico da
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região do Lago de Furnas; seja encaminhado à Secretaria de Transportes e Obras

Públicas pedido de providências para que elabore projeto com vistas ao asfaltamento

da estrada que liga os Municípios de Capitólio e Guapé; seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para que implante curso técnico

profissionalizante voltado para os segmentos do turismo e da hotelaria; seja realizada

visita ao Conselho Estadual de Educação, para tratar da possibilidade de oferecer às

escolas superiores a implantação de curso superior no ramo do turismo hoteleiro.

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 2009.

Eros Biondini, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.363/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Sociedade Orquidófila de Lagoa Santa - Sols -, com sede nesse

Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.363/2009 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Orquidófila de Lagoa Santa, que tem como finalidade difundir a prática da orquidofilia.

Na consecução de seu propósito promove cursos, palestras, conferência e divulga

publicações, buscando o aperfeiçoamento técnico e cultural dos seus associados,

realiza exposições e mostras de orquídeas, mantém intercâmbio com entidades

congêneres ou centros de pesquisa científica nacionais e estrangeiros, orienta sobre
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a preservação do meio ambiente e institui e apoia campanhas publicitárias alusivas à

orquidofilia e estudos sobre o controle de pragas e moléstias que atacam essas

plantas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.363/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2009.

Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.488/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Mãos Dadas - IMD -, com sede no Município de

Uberlândia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.488/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Mãos Dadas, com sede no Município de Uberlândia, que tem como finalidade

proporcionar assistência aos doentes, seus acompanhantes e familiares, junto às

instituições hospitalares públicas e privadas instaladas na localidade.

Com esse propósito, oferece assistência psicossocial e hospitalar às pessoas

enfermas, extensiva a seus familiares e/ou responsáveis legais, e ministra

treinamento a profissionais da área de saúde para atendimento mais humanístico.

Além disso, promove ações sociais gratuitas na área da saúde, da cidadania e dos

direitos humanos; incentiva o voluntariado; realiza atividades culturais e técnicas por

meio de palestras, aulas práticas e publicações.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.488/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2009.

Doutor Rinaldo, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 20/8/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. Maria Izabel do

Amaral Andrade, ocorrido em 18/8/2009, em Ouro Fino. (- 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. Sebastião Navarro Vieira por sua posse no cargo de

Presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG

(Requerimento nº 4.223/2009, do Deputado Wander Borges);

de pesar pelo falecimento do Sr. Fernando Diniz, Deputado Federal, ocorrido em

17/7/2009, em São Paulo (SP) (Requerimento nº 4.285/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com o Sr. Paulo Paiva, Presidente do Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, pela apresentação do balanço social

dessa instituição referente a 2008 (Requerimento nº 4.286/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o Sr. Itamar Augusto Cautiero Franco, ex-Presidente da

República e Presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento

de Minas Gerais - BDMG -, pelo lançamento do balanço social do BDMG, com o título

de "Desenvolvimento para a Inclusão Social e Sustentabilidade" (Requerimento nº

4.287/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a empresa AngloGold Ashanti por seus 10 anos de atuação

no País (Requerimento nº 4.289/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do
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Aço - AMVA - por seus 35 anos de fundação (Requerimento nº 4.290/2009, da

Deputada Rosângela Reis);

de repúdio (a ser encaminhada ao Presidente do STJ) à decisão dessa Corte que

absolveu réus de crime de exploração sexual, sob a alegação de que as crianças e

adolescentes envolvidas no caso, com idade entre 13 e 14 anos, eram

reconhecidamente prostitutas (Requerimento nº 4.313/2009, da Comissão de

Participação Popular);

de congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Patos de Minas por

seus 30 anos de fundação (Requerimento nº 4.316/2009, do Deputado Elmiro

Nascimento);

de congratulações com a Secretaria de Turismo pelo desempenho do Estado no

Troféu Roteiros do Brasil, do Ministério do Turismo, recebendo metade dos troféus

conferidos aos exemplos de sucesso do Programa Nacional de Regionalização do

Turismo (Requerimento nº 4.318/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de aplauso à Companhia Cedro Cachoeira por seus 137 anos de fundação

(Requerimento nº 4.319/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Madeirense Móveis do Brasil Ltda. por seus 61 anos de fundação

(Requerimento nº 4.321/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Conselho Regional de Economia - Corecon-MG - pela

passagem do Dia do Economista (Requerimento nº 4.326/2009, do Deputado Jayro

Lessa);

de congratulações com a comunidade de Aiuruoca pelo 304º aniversário de

fundação desse Município (Requerimento nº 4.327/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com a comunidade de Elói Mendes pelo transcurso do 98º

aniversário de fundação desse Município (Requerimento nº 4.328/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Paraguaçu pelo transcurso do 98º

aniversário de fundação desse Município (Requerimento nº 4.329/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Conceição do Rio Verde pelo transcurso
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do 98º aniversário de fundação desse Município (Requerimento nº 4.330/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Banda de Música Lira Santa Cecília, com sede em Pará

de Minas, pelos seus 72 anos de existência (Requerimento nº 4.332/2009, do

Deputado Inácio Franco).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 60ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Discussão,

em turno único, do Projeto de Lei nº 3.500/2009; discurso do Deputado Padre João;

questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; discurso do Deputado

Lafayette de Andrada; questão de ordem; discurso do Deputado Lafayette de

Andrada; questão de ordem; discurso do Deputado Lafayette de Andrada -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas

Fabiano - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira

- Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo

Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia -

Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h13min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 16, 566 e 1.762/2007 e 3.440/2009, apreciados na extraordinária realizada

ontem, à noite, e o Projeto de Lei nº 1.857/2007, que recebeu emendas na referida

reunião e foi devolvido à Comissão de Segurança Pública, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão em turno único do Projeto de Lei nº 3.500/2009, do

Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de

R$246.668.045,50 ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do

Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, esta

Casa deu uma grande contribuição quando, em um mesmo projeto, discutirmos não

só a carreira, mas também a criação de inúmeras varas no Estado. A presença do

Estado é de fundamental importância no que tange a garantir o acesso à Justiça e a

sua agilidade. O próprio princípio da eficiência e eficácia diz respeito ao atendimento,

que tem de ser realizado com o menor ônus e a maior rapidez, sem haver perda no

resultado. Hoje, em Minas Gerais, o grande desafio é o acesso do pobre à Justiça. A
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criação de comarcas e de varas facilitam muito esse acesso não apenas para quem

depende do Judiciário, mas também para a pessoa envolvida em determinado

processo. Às vezes, uma pessoa é intimada pela Justiça para comparecer a uma

comarca e precisa deslocar-se de seu Município para outro, que é a sede da

comarca. Apesar de ser obrigada, de certa forma, a comparecer ao local determinado

pela Justiça, não lhe são dadas condições financeiras para esse deslocamento. Se

essa pessoa locar um táxi, funcionários do Poder Judiciário - não quero generalizar -

aplicam uma multa e a destinam a empresas de ônibus, não para os cofres públicos.

Percebe-se, aí, um conchavo.

Deputado André Quintão, o nosso entendimento era a criação da vara itinerante,

mas não cederam, de forma alguma, ao desmembramento da Comarca de Abre-

Campo. Quis saber como estava a criação da vara itinerante. Pelo menos uma vez

por semana, o Juiz atenderia em Matipó, Santa Margarida e Caputira. É uma grande

comarca. Em Abre-Campo, o número de feitos é excessivo, mas, por vaidade de um

Desembargador, foi impedida a criação dessa vara itinerante, apesar de isso ter sido

acordado aqui.

É importante termos as informações sobre a criação de varas. Que critérios estão

sendo utilizados para a instalação dessas varas? Quando criamos aqui novas varas,

havia muitas outras. É o número de feitos? Não temos clareza sobre isso.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Padre João, parabenizo V.

Exa. pelo pronunciamento. Esse é um projeto importante, porque abre um crédito

suplementar de R$246.000.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do

Tribunal de Justiça. Sabemos do esforço da direção desse Tribunal, do

Desembargador Sérgio Antônio de Resende, que parabenizo pelas ações que

empreendeu no início, como a suspensão da obra que consumiria recursos tão

volumosos que poderiam - como devem estar sendo - ser aplicados no fortalecimento

das comarcas, na descentralização do atendimento do nosso Judiciário. Foi uma

decisão muito importante. Sabemos que essa suplementação atenderá a boa parte

das demandas, das reivindicações dos trabalhadores do Tribunal de Justiça. Algumas

questões acordadas na votação da Lei de Organização Judiciária precisam ser

melhor repactuadas.
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Quero, mais uma vez, falar da importância da criação da vara especializada para

julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Desde que entrei nesta

Casa, em 2003, estamos lutando pela implantação dessa vara especializada contra

pessoas que abusam de crianças e as exploram sexualmente. O Presidente Lula

sancionou uma lei que agrava as penas contra aqueles que cometem essas

barbaridades, mas não adianta haver a lei, se esta não for cumprida. Muitas vezes

um adulto comete um crime contra uma criança de 3, 4 ou 5 anos, como pedofilia ou

exploração sexual, e continua convivendo ao lado dessa criança ou de quem o

denunciou durante cinco ou seis anos. O argumento é sempre o mesmo: não há

recursos para implantar a vara especializada. Estou sendo muito pressionado pelo

movimento da criança. Como não há recursos, se todos os anos suplementações são

votadas, assim como o Orçamento? Está na hora de discutirmos as prioridades de

implantação de varas nas comarcas ou de varas especializadas.

Sem prejudicar esse projeto, Deputado Padre João, sem prejudicar a necessidade

do Tribunal, poderíamos, pelo menos nas questões prioritárias, fazer uma

repactuação com o Tribunal, pois sabemos que a sua direção é muito séria e

responsável. Quero esgotar a discussão sobre pedofilia, exploração sexual, turismo

sexual e morosidade para penalizar criminosos no Estado de Minas Gerais.

O Estado lançou uma belíssima campanha. Parabenizo a Dra. Andréa Neves pela

Campanha Proteja Nossas Crianças, que é séria e estimula que se façam denúncias.

Mas, se, de um lado, estimulamos as denúncias, de outro, não penalizamos quem

comete a infração, então não adianta. Isso descaracteriza e desestimula as próprias

denúncias.

Parabenizo e faço das palavras do Deputado Padre João um símbolo de indignação

e de cobrança para que seja implantada uma vara especializada para julgar crimes

cometidos contra crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Padre João* - Agradeço ao Deputado André Quintão. Concedo aparte

ao Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputado Padre João, sempre

ativo e atuante nesta Casa, Líder do Partido dos Trabalhadores, faço este aparte para

fazer um apelo à Bancada da Oposição, a fim de votarmos esse projeto que autoriza
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a abertura de crédito orçamentário de R$246.000.000,00 ao Poder Judiciário.

Quero fazer um pequeno esclarecimento: muitas vezes a opinião pública e as

pessoas que nos acompanham imaginam, quando falamos que a abertura de crédito

suplementar está autorizada, que o Tesouro está colocando mais R$246.000.000,00

na contabilidade do Tribunal de Justiça, mas não é isso. Ocorre que se cancelam

alguns gastos que já estão previstos no orçamento do Tribunal de Justiça e, não os

fazendo, podem-se fazer outros tipos de gastos que não foram previstos nas

planilhas. Conforme observamos no processo que está em suas mãos, esse crédito

suplementar será destinado ao pagamento de pessoal, ao pagamento de

pensionistas, de aposentados, de servidores, de Juízes e de Desembargadores. O

Tribunal está deixando de fazer gastos em investimentos e em estrutura para pagar

pessoal. Isso deu-se porque houve um encolhimento do orçamento. Com a

diminuição do orçamento em função da diminuição da receita, que aconteceu devido

à crise internacional - isso aconteceu em todos os Estados -, as rubricas que eram

utilizadas para pagamento de pessoal estão se esgotando. Então, agora será

necessário utilizarem-se outras rubricas do próprio Tribunal, canalizando-as para

pagamento de pessoal. Daí a importância de aprovarmos esse projeto de lei.

Parabenizo o Deputado Padre João pela sua atuação sempre brilhante nesta Casa;

parabenizo o Deputado Zé Maia, relator deste projeto na Comissão de Finanças. É

importante votarmos e fazemos um apelo aos Deputados da Oposição nesse sentido.

Muito obrigado.

O Deputado Padre João* - Agradeço o aparte de V. Exa., Deputado Lafayette de

Andrada. Temos que viver da nossa consciência, e não só da nossa disposição

imediata, para, em 2010, garantirmos ao Poder Judiciário a eficiência dos seus

trabalhos.

O que questionamos são os critérios. A relação do Legislativo com o Judiciário,

quando votamos o projeto de lei de organização do Judiciário, foi muito estreita. Esta

Casa vivenciou um momento bonito. Mas, criadas as varas, agora estamos assistindo

às instalações, que não estão mostrando critérios tão claros. O Deputado André

Quintão levantou essa situação vergonhosa da criança, de haver uma vara

especializada justamente para corrigir esse câncer da sociedade, pois não será sem
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punições que corrigiremos isso. Está claro que, de um lado, tem que haver políticas

públicas, tem que haver a eficiência das Polícias Civil e Militar, mas a agilidade do

Judiciário tem que ser específica. Se em relação à mulher está se avançando

bastante, em relação à criança deve haver prioridade absoluta. É nesse sentido que

queremos dar a nossa contribuição e jogar alguma luz no Judiciáriom no que tange à

instalação de varas.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Padre João, Líder da

Bancada PT-PCdoB, primeiramente quero cumprimentá-lo e fazer o registro de que a

Oposição nesta Casa tem assumido uma conduta pautada na absoluta

responsabilidade. Em todos os projetos importantes para Minas Gerais, a bancada

mostrou um comportamento ético, sério, de acompanhamento, de discussão, de

aprofundamento, e nunca criamos nenhum impedimento, nenhum empecilho para a

votação de projetos importantes. Foi assim o nosso comportamento quanto ao projeto

de reforma do Judiciário e assim está sendo agora, quando se discute a abertura de

crédito suplementar para o Tribunal de Justiça. Sem dúvida, mais uma vez será esse

o comportamento da Bancada PT-PCdoB.

Quero também registrar a importância do crédito suplementar. É fundamental

entendermos com maior clareza os seus critérios. Sem dúvida, haveremos de chegar

a bom termo, mas devo registrar que tenho a compreensão de que a abertura do

crédito suplementar é importante. O próprio Desembargador Sérgio Resende, dando

sequência a um processo que se iniciou na reforma do Judiciário, recentemente

assumiu o compromisso de fazer a instalação da Comarca de Belo Oriente. Fizemos

uma audiência pública com o Prefeito, o Dr. Humberto, e com vários Deputados da

Casa, e o Desembargador Sérgio Resende assumiu o compromisso, a boa notícia de

que a Comarca de Belo Oriente, após 15 anos, seria instalada. Ao se instalar essa

Comarca, tornaremos realidade o princípio de que a Justiça deve estar próxima do

jurisdicionado, deve ser ágil, estar presente na hora em que for necessária. Para isso,

são necessários investimentos. Quando se cria uma nova comarca, é preciso haver

servidores, Juízes, Promotores, tudo isso é fundamental. Isso vem ao encontro da

visão de que é mais importante uma Justiça ágil e funcionando nos Municípios que a

construção do novo prédio do Tribunal de Justiça, logo se trata de um avanço. Porém,
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mais deve ser feito. Precisamos debater mais. O Deputado André Quintão tem toda

razão: a instalação da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes é

um preceito constitucional absoluto, indisponível, que precisamos priorizar, sem

dúvida, na suplementação ou no critério orçamentário.

Mas ainda há outras demandas reprimidas que, por meio do debate e do diálogo,

precisam avançar. A cidade de Contagem, que até pouco tempo era a segunda de

Minas em população - foi ultrapassada por Uberlândia -, tem um fórum em condições

muito precárias, o que dificulta o trabalho dos Juízes, dos Promotores, dos

advogados e, especialmente, da população, que precisa da prestação jurisdicional. O

fórum de Contagem é uma necessidade que deve ser solucionada. O que depender

da nossa contribuição, colaboração e compreensão será feito, pois temos a visão da

importância desse crédito complementar.

De público, parabenizo o Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal

de Justiça, que muito tem avançado na condução dos trabalhos. Com certeza, com

muito diálogo e debate, encontraremos uma saída bastante equilibrada e

aprovaremos o crédito suplementar para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

O Deputado Padre João* - Obrigado, Deputado Carlin Moura. Existe disponibilidade

da sociedade e de Prefeituras. Há interesse em ajudar. Na semana passada, fizemos

uma audiência com o Desembargador Sérgio Resende e contamos com a presença

da Prefeitura e de representantes da Gerdau. Em Ouro Branco, Deputado Inácio

Franco, criou-se uma nova vara. Logo, depende também da instalação e da

disposição de se construir, de se adequar. Há uma área em Ouro Branco que está

sendo retomada e está em fase de expansão. A crise está ficando para trás. Muitos

Municípios estão em fase de contratação, como Congonhas. A população é itinerante,

então são muitos os problemas. Às vezes, nessas regiões se percebe apenas a alta

arrecadação e não se enxerga o transtorno na saúde, por causa da população

itinerante sem previsão de atendimento no orçamento do SUS ou no municipal, e

também na Justiça, na segurança pública. Criou-se a vara. E aí? Cria-se uma

expectativa da instalação. Sabemos que muitas varas estão sendo instaladas. Quais

os critérios?

O Deputado Carlin Moura falou da questão geográfica, porque temos que debater a
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facilitação do acesso à Justiça e os setores referentes à vara da criança e

adolescente, muito bem-destacados pelo Deputado André Quintão.

O Deputado Inácio Franco (em aparte) - Obrigado, Deputado. Inicialmente,

parabenizo V. Exa. por seu pronunciamento. Sabemos da importância de aprovarmos

esse crédito suplementar para o pagamento de funcionários do Tribunal de Justiça.

Parabenizo o Presidente do Tribunal de Justiça, que está priorizando o servidor. A

abertura de novas varas no interior é fundamental. Muitos Municípios estão com os

processos emperrados porque não há pessoal disponível para fazer com que esses

processos tenham andamento normal. Aproveito o momento para dizer que

apresentamos um requerimento. Gostaria que a Mesa encaminhasse esse

requerimento ao Governador do Estado, fazendo com que parte desse crédito

suplementar, que estamos aprovando, também seja destinada ao pagamento de

peritos judiciais que atuam nos feitos da Justiça gratuita. Verificamos que a Justiça

gratuita está com processos paralisados, porque os peritos não recebem

pagamentos. É fundamental que parte desse crédito suplementar, que estamos

aprovando, seja destinado ao pagamento dos peritos que atuam na Justiça gratuita.

Peço à Mesa que encaminhe ao Governador do Estado, esse requerimento que

aprovamos solicitando que o Judiciário pague os peritos que atuam na Justiça

gratuita. Muito obrigado.

O Deputado Padre João* - Agradeço o aparte de V. Exa. Para esclarecer, farei a

leitura das motivações levadas ao Governador, que encaminhou o projeto a esta

Casa. A suplementação contemplará as seguintes ações, como está no projeto:

remuneração de servidores da ativa e encargos sociais do Programa Apoio à

Administração, para atender a despesas com pagamento de pessoal e encargos

sociais, no valor de R$86.200.000,00; e auxílio-creche, no valor de R$300.000,00.

Outro ponto refere-se à remuneração de magistrados da ativa e encargos sociais,

para atender a despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais, no valor de

R$27.000.000,00. Outra parte refere-se a despesas no valor de R$44.565.338,00

para proventos de inativos civis e pensionistas do Programa Obrigações Especiais.

Outra finalidade é o processamento judiciário de 1ª e 2ª instâncias do Programa

Prestação Jurisdicional, para atender as despesas com manutenção de
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R$4.000.000,00.

Aquisição de material de consumo no valor de R$2.610.707,00; aquisição de

equipamentos no valor de R$21.000.000,00; implantação de uma Vara de Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher na Comarca de Belo Horizonte, no valor de

R$382.000,00, e construção e reforma de unidades prediais do Tribunal de Justiça do

Programa Prestação Jurisdicional, no valor de R$60.000.000,00. São essas as

justificativas. Não sei se o Deputado Inácio Franco se sentiu contemplado.

O Deputado Inácio Franco (em aparte) - Verificamos que esse crédito será utilizado

para pagar todo esse pessoal, só que os peritos judiciais não estão incluídos, mas

também são servidores. Os peritos que atuam na Justiça gratuita não recebem

nenhum tipo de remuneração, então é necessário destinar-lhes parte desse crédito

suplementar. É uma questão de justiça. O perito também deve ser contemplado

nesse projeto de lei.

O Deputado Padre João* - É uma questão de justiça. Não temos dúvida disso.

Quero antecipar a disposição da Assembleia Legislativa em discutir, com as

Secretarias de Planejamento e Gestão e de Fazenda, o Orçamento para 2010,

prevendo-se gastos para a instalação dessas varas. É importante garantir isso desde

o Orçamento. Votamos apenas a lei, mas o Orçamento será votado no final do ano. É

importante iniciarmos o segundo semestre construindo entendimentos, para

garantirmos recursos suficientes e não comprometer a Justiça, não comprometer a

qualidade de vida de tantas pessoas que são penalizadas, que, às vezes, morrem de

depressão ou de aborrecimento por injustiça, sem terem recorrido ao Estado, que às

vezes realmente enfrentam dificuldades e acúmulo de serviço em algumas comarcas,

em virtude das condições locais ou regionais e não conseguem corrigir as injustiças.

Não temos dúvida sobre a sua importância, mas o mínimo de que precisamos é

receber esclarecimentos sobre os critérios. Na organização do Judiciário, quando foi

acordada a criação de novas varas, existiam muitas outras criadas anteriormente. Foi

feito um estudo sobre a instalação. Qual foi a escala de prioridades? Clamamos que

esses critérios sejam mais públicos.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito a suspensão dos
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trabalhos para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - A Presidência vai suspender a

reunião por 2 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação

das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, está em pauta

um projeto de lei, com a Mensagem n° 383/2009, do G overnador, em que se solicita

autorização para a concessão de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Poder

Judiciário, da ordem de R$246.600.000,00. Como havia dito, efetivamente esses não

são recursos extra, é um remanejamento dentro do próprio orçamento do Tribunal

que, na nossa visão, é importantíssimo para o prosseguimento dos seus trabalhos no

restante do ano. Todos nós sabemos que houve uma queda de arrecadação, em

todos os Estados, em função da crise internacional e, por isso, os orçamentos ficaram

mitigados. Daí a necessidade e a importância de votarmos esse projeto.

Mas Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho aqui comentar, já que estamos nos

referindo à Justiça, uma fala do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar

Mendes, em que faz críticas ao Ministério Público. E ele diz - palavras dele - “alguns

setores do Ministério Público precisam melhorar muito para ficar ruim.” São palavras

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, que se encontram no jornal “O Tempo”,

e que devem estar em outros jornais também. É sobre isso que farei alguns

comentários. Na Comarca de Barbacena, cidade de que minha família é originária, a

Promotora Elissa Maria do Carmo Lourenço Xavier tomou uma atitude descabida,

ilegal e inconstitucional, ao fazer um termo de ajustamento de conduta - TAC - com a

Prefeitura Municipal de Barbacena, objetivando dissolver o Conselho Municipal de

Saúde. Ela não tem competência nem legitimidade para isso, muito menos a

Prefeitura Municipal. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão autônomo, com

mandato, então não compete à Prefeitura nem ao Ministério Público declarar a sua

nulidade ou dissolvê-lo. Essa Promotora, Dra. Elissa, em um belo dia de inspiração,
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resolveu fazer um TAC obrigando a Prefeitura a reconhecer a nulidade da eleição que

escolheu os membros do Conselho Municipal de Saúde há mais de um ano. Estou

com o TAC em mãos e faço questão de lê-lo: “Compromitente e Compromissário” -

que são o Ministério Público e a Prefeitura Municipal - “resolvem celebrar o presente

compromisso de ajustamento de conduta e, assim, na melhor forma de direito: 1- O

Município de Barbacena, através de sua representante legal, e a gestão municipal do

SUS, através do Diretor-Geral do Demasp, diante das ilegalidades apontadas nos

autos do inquérito civil” - promovido por ela mesma, não há processo - “da Promotoria

Especializada da Defesa da Saúde” - que é ela -, “reconhecem a nulidade de pleno

direito da 5ª Conferência Municipal de Saúde e, por consequência, necessária a

realização de outra”. Ou seja, ela resolveu legislar e sentenciar ao mesmo tempo:

avocou para si atribuições do Poder Legislativo e mudou a lei e também atribuições

do Poder Judiciário e deu sentença. Instaurou um inquérito civil para tentar apurar

irregularidades no Conselho Municipal de Saúde sem ouvir as partes e o próprio

Conselho. Não ouviu nenhum de seus membros, nem mesmo o Presidente. Usou

esse inquérito fraudulento como base para fazer um TAC ilegal, inconstitucional,

exigindo que a Prefeitura reconheça a nulidade da eleição que ocorreu há mais de um

ano. O mais grave é que, ao final do TAC, se exige que a Prefeitura o assine e, em

caso de descumprimento ou retardamento no cumprimento das medidas estipuladas

nele, além de execução judicial específica, implique aos compromissários, Prefeita e

Secretário de Saúde, multa diária no valor de R$1.000,00. Olha que situação

inusitada, teratológica, a que chegamos! É como se a Promotora fosse, por exemplo,

à Secretaria de Educação pedir que a Secretária reconheça a nulidade da eleição do

Provedor da Santa Casa e determine nova eleição. O que a Secretária de Educação

tem com isso? Nada. É o mesmo caso aqui. Ela exigiu que a Prefeita reconhecesse a

nulidade e promovesse nova eleição. Não compete à Prefeitura fazer isso, mas ao

Conselho de Saúde. O Conselho é um órgão autônomo, com mandato, que só pode

ser dissolvido com ação judicial transitada em julgado. Nem há ação. Sr. Presidente e

Srs. Deputados, quero fazer coro com o Ministro Gilmar Mendes, Presidente do

Supremo Tribunal. Há figuras no Ministério Público que denigrem a imagem da

instituição. Há Promotores muito sérios. O Ministério Público é uma instituição séria.
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Conheço Promotores sérios, competentes, corretos, mas existem outros que

denigrem a imagem da instituição e cometem absurdos. Esse é um, mas muitos

outros ocorrem no interior do Estado. São atos pueris e ignorantes. Um estagiário de

Direito não cometeria tal irregularidade. Não sabemos se se trata de burrice,

incompetência ou má-fé. Faço apelo para que seja feito um ajuste de conduta por

meio da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que seja dada aula aos Promotores

do interior que cometem tais irregularidades. Aliás, esses Promotores usam toda a

estrutura e força da instituição para cometerem tais atos, abusando do poder.

Estamos falando de Barbacena, que tem 120 mil habitantes. Imaginem o que ocorre

nas cidades menores.

Quero apresentar ainda uma grave denúncia sobre esse TAC. O Secretário de

Saúde e Vice-Prefeito reuniu o Conselho Municipal de Saúde e informou que havia

assinado o TAC e, em função disso, teria de dissolver o Conselho e convocar novas

eleições. Essa reunião foi gravada. São palavras do Secretário de Saúde Edson

Rezende, Vice-Prefeito e ex-Deputado Estadual. Vários dos senhores o conhecem,

conviveram com ele nesta Casa. O Dr. Edson Rezende diz que, no decorrer do

depoimento do Diretor-Geral do Demasp, a situação se mostrou muito mais grave.

Abre aspas, pois são palavras dele. “Edson diz que na terça-feira, enquanto ele

estava em Conselheiro Lafaiete para uma reunião do Samu regional, recebeu uma

ligação do gabinete, dizendo que a Promotora estava lá e queria que o TAC fosse

assinado. Edson sugeriu assinar na quinta-feira, porque, assim, na quarta-feira se

reuniria com o Conselho. Mas a Promotora disse que, se não fosse assinado, entraria

na Justiça contra o Executivo e o Demasp.” Vejam o abuso de poder. Ela convoca o

Vice-Prefeito e Secretário de Saúde, que não está na cidade no dia, dizendo que tem

de ser assinado naquele dia. Ele pondera para que seja assinado na quinta-feira, pois

faria uma reunião com o Conselho na quarta-feira. Ela disse que ele teria de vir,

senão o processaria, bem como a Prefeitura. Olhem o abuso de poder Além de ser

incompetente - o TAC é ilegal e inconstitucional, para não dizer imoral, exorbita a

competência dela -, ela abusa do poder, exigindo a presença imediata do Secretário

de Saúde para assinar o TAC. Consta do TAC que, se ele não proceder como ela

manda, será penalizado, não apenas processado, mas receberá multa diária de
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R$1.000,00. Coitado do Secretário de Saúde. Olhem a situação a que chegamos. Sr.

Presidente, Srs. Deputados, diante dessa ilegalidade, desse abuso de poder, que não

podemos aceitar, apresentei requerimento, na Comissão de Administração Pública,

que já foi aprovado, convocando essa Promotora a comparecer a esta Casa para

explicar esses atos, na forma constitucional. Espero que ela nos esteja assistindo

para TV Assembleia e tome conhecimento do que estou dizendo. Aprovamos pedido

de informações que será encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado,

solicitando esclarecimentos sobre a conduta profissional dessa Promotora. O

requerimento foi aprovado e está sendo encaminhado à Procuradoria-Geral. Até

amanhã deverá estar pronta uma ação penal contra ela, pessoa física. Estamos

também elaborando contra ela denúncia no Conselho de Ética do Ministério Público,

na Corregedoria do Ministério Público, além de representação contra ela junto ao

Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais e de denúncia no Conselho Nacional do

Ministério Público. É preciso acabar com esses abusos, Sr. Presidente e Srs.

Deputados. Não é possível que alguns Promotores sejam metidos a xerife, que se

achem acima da lei e se julguem com força suficiente para agirem acima das normas,

de maneira inaceitável. Esta tribuna é a trincheira do povo, que não se curva. As

instituições não vão aceitar atitudes como essa, assim como nós. Vamos lutar, iremos

até o fim desse combate, para mostrar quem é quem. Volto a fazer um parêntese. A

instituição Ministério Público é séria e importante para a democracia. Estão lá figuras

importantes, de grande valor. Mas existem também figuras, cuja conduta não

podemos aceitar, que denigrem a instituição. O Ministério Público tem de tomar

providências contra essas pessoas, sob pena de cair na incredibilidade perante a

opinião pública, sob pena de ver manchada totalmente a sua imagem de instituição

importante.

Sr. Presidente, chama-se Elissa Maria do Carmo Lourenço Xavier. Nunca vi essa

senhora e também não quero ver. Mas não podemos aceitar atitudes como essa.

Este é um caso concreto que está em minhas mãos, pois o Conselho Municipal de

Saúde me procurou e tenho a documentação. Mas me informaram também de vários

devaneios dessa Promotora na comarca onde ela trabalha, sobre os quais não tenho

comprovação, nem documentos e a respeito de quais não posso nem declinar aqui.
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Não trarei aqui notícias sobre coisas que não posso comprovar, mas este caso é

patente. Desejo dizer mais, quero que o Estado de Minas Gerais saiba que, antes de

subir a esta tribuna e de tomar as providências que acabei de anunciar que estou

tomando - algumas delas já tomei -, procurei figuras importantes do Ministério

Público, amigos comuns, pessoas que me conhecem e que respeito muito, para

aconselharem esta Promotora e mostrarem que ela estava indo por um caminho

equivocado. Fui informado de que foram feitas gestões junto a ela, mostrando que

esse não era o caminho, que ela estava transbordando as raias da legalidade. Porém,

ela insistiu, quis continuar na ilegalidade. E aí pergunto, não sei se isso acontece por

ignorância ou incompetência, porque, volto a insistir, o que foi feito aqui, um aluno do

segundo período e estagiário de Direito não faz. E ela, uma Promotora pública, fez.

Não sei se é ignorância jurídica ou má-fé mesmo. É a partidarização do Ministério

Público. É o Ministério Público usando o seu poder, a sua blindagem para agir

partidariamente, de maneira indevida. E isso é lamentável, mas acontece em alguns

casos. O Ministério Público tem de ser impessoal, tem de defender as instituições e a

lei, e não defender A ou B e não perseguir A ou B. É o caso que está acontecendo

aqui.

Concedo aparte ao eminente Deputado Zé Maia, valoroso parlamentar do Triângulo

Mineiro.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Lafayette de Andrada, quero

cumprimentar V. Exa. e dizer da vasta experiência da família Andrada tanto no

parlamento quanto nas lides jurídicas. É por isso que a palavra de V. Exa. vem

embasada em toda essa tradição. Queria dizer também, Deputado, que, antes de vir

para esta Casa, estive por 12 anos no exercício da advocacia e pude acompanhar o

trabalho do Ministério Público. É preciso reconhecer a importância dessa instituição,

que é essencial à democracia e ao nosso país. É uma instituição respeitável e

extremamente importante. Como V. Exa. disse muito bem, há muitos casos, mas

tenho certeza de que o próprio Ministério Público, a sua direção, as pessoas que

coordenam o seu trabalho reconhecem e sabem que há exageros e excessos de

alguns dos seus membros, o que é lamentável. Essa ação que V. Exa. mencionou

aqui nos parece um excesso, pois ultrapassa, extrapola os limites de ação do
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Ministério Público, o que é muito comum. Em determinados momentos, alguns

membros do Ministério Público ora querem ser legisladores, ora querem ser

julgadores, ora querem ser executivos, ora querem ser Prefeitos.

Isso está se tornando quase unânime em vários recantos do nosso país e vai

colocar a instituição do Ministério Público em xeque. Quando se extrapola, há

excessos e não se usa bom-senso nas ações, aparecem reações em todas as áreas.

Hoje conversamos com vários segmentos da sociedade e observamos que, se de um

lado há respeito pela instituição Ministério Público, de outro há muitas pessoas

assustadas com a atitude de alguns dos seus representantes. Muitos ainda são

juvenis, não têm nenhuma experiência de vida, a não ser a dos bancos das escolas, e

têm feito muito mal à sociedade; e um mal ainda maior, Deputado Lafayette de

Andrada, à instituição Ministério Público, que é importante. Essa instituição corre o

risco de sofrer um enorme prejuízo por não agir contra esses seus juvenis membros,

que extrapolam a sua área de atuação.

Quero cumprimentar V. Exa. e dizer que o compreendo. Como disse, V. Exa. tem

uma tradição, se observarmos a história do nosso parlamento. Sua família também

tem presença muito forte no Judiciário, tanto que ontem, no Fórum Lafayette, houve o

lançamento de um livro que retrata muito bem a história da família Andrada. Sendo

assim, penso que V. Exa. trouxe contribuição ao Ministério Público. É isso que

fazemos aqui. Dada a importância dessa instituição, quero dizer que rapidamente ela

precisa rever a sua hierarquia e forma de controle - e é preciso dizer que não nos

referimos à maioria dos membros do Ministério Público, mas a uma minoria que

macula e atrapalha a imagem da instituição, em nosso país. É preciso que os

dirigentes do Ministério Público - e acredito que eles têm consciência disso - partam

da consciência para a ação, ajam de forma coordenada, a fim de coibir os excessos

da atuação dos seus membros que agem além da sua competência, o que é muito

comum.

O TAC, por exemplo, precisa ser revisto. Ele nada mais é que um instrumento que

permite ao Promotor legislar e julgar ao mesmo tempo; cumpre o papel de

parlamentar e o de Juiz. Precisamos rever esse instrumento, que é usado para se

fazer algo que não é da própria competência. Penso que o Ministério Público, por sua
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importância e pelo respeito que merece de todos nós, por ser fundamental para o

aprimoramento das instituições do nosso país, deve ter esse cuidado. O exemplo que

V. Exa. trouxe, com muita clareza, mostra um excesso dessa representante do

Ministério Público. Portanto, fica aqui o apelo a essa importante instituição, para que

possa agir de forma muito objetiva e clara a fim de coibir os excessos. V. Exa. está de

parabéns por trazer, de forma tão elegante e correta e com o conhecimento e a

tradição que tem, a discussão desse tema a esta Casa, o qual é extremamente

importante para a sociedade e, particularmente, para o Ministério Público. Parabéns

pela clareza das suas palavras.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço as palavras sempre lúcidas do nobre

representante do Triângulo Mineiro, Deputado Zé Maia.

Deputado Sargento Rodrigues, antes de passar a palavra a V. Exa., quero, mais

uma vez, reproduzir as palavras de um Ministro do Supremo Tribunal Federal, que

disse que alguns setores do Ministério Público precisam melhorar muito para ficar

ruim. É o caso aqui. Volto a insistir: o alto comando do Ministério Público deve abrir

escolinha de Direito para alguns Promotores do interior, porque eles cometem erros

estrondosos, erros que estudantes calouros de 1º ou 2º períodos ou estagiários não

cometem. E o pior é que, ao cometerem esses erros, utilizam a força da instituição

para exigir que os outros concordem com eles.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa., que,

novamente, traz um assunto de grande relevância, que leva a profunda reflexão os

membros do Parlamento Estadual, obviamente para que o Ministério Público também

possa fazer essa reflexão e essa introspeção. É necessário que o Procurador-Geral

de Justiça se reúna com o Conselho Superior do Ministério Público para tratar de

fatos concretos como esses expostos por V. Exa. Do lado de cá, temos de exercer

nossa função conforme nos é ensinado nas escolas de Direito, usando o chamado

sistema de freio e contrapeso, pois também nos cabe exercer essa função

fiscalizadora. V. Exa. fez isso ao ocupar esta tribuna.

A modalidade do TAC foi combatida por nós no famoso Projeto de Lei

Complementar nº 17, transformado na Lei Complementar nº 99, de que aprovamos

várias emendas, sendo que uma delas estabelece que o Ministério Público deve
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cumprir a Constituição da República, especialmente o “caput” do art. 37, que trata dos

princípios norteadores da administração pública. V. Exa. sabe tanto quanto eu que

nós Deputados estamos calejados em utilizar esse instrumento constitucional - e

qualquer operador do Direito o conhece: respeito à legalidade, impessoalidade,

moralidade e publicidade. Quando aprovamos a emenda para que fosse dada

publicidade ao TAC, Deputado Sebastião Costa, do lado de lá eles arrepiaram, pois

não queriam prestar informação nenhuma a ninguém, nem mesmo ao Poder que os

fiscaliza, ou seja, a Assembleia Legislativa, que fiscaliza os Poderes (a não ser que a

Constituição da República tenha sido alterada, Deputado Lafayette de Andrada).

Quando apresentamos a emenda foram à imprensa, de forma sorrateira e

inescrupulosa, dizer que queríamos foro privilegiado. O Deputado já tem foro por

prerrogativa de função, assim como eles, os Juízes, os Desembargadores, os

membros do Tribunal de Contas, os Secretários de Estado e o Governador.

Certamente, queríamos que o projeto sofresse alterações, mas, mais que isso,

queríamos instrumentos que dessem publicidade aos atos do Ministério Público - e o

termo de ajuste de conduta seria um deles -, que os têm enfiado na gaveta, sem

publicá-los.

Não temos visto publicações de TACs no “Diário Oficial”, apesar de todos os atos

deste Poder serem publicados nesse jornal. O requerimento aprovado em Comissão,

as notas taquigráficas, incluindo-se as deste momento, e as nossas atas de reunião

são publicados. Por que o Ministério Público não pode publicar os TACs? O que tem

a esconder, como disse o ilustre Deputado Zé Maia? Vários setores da sociedade não

mais suportam os juvenis do Ministério Público. Alguns Promotores juvenis do

Ministério Público, com 25 e 26 anos, Deputado Sebastião Costa, pensam que, com a

caneta, trucidarão todo o mundo, mas não é por aí. Temos exemplos práticos disso,

Deputado Lafayette de Andrada. O último deles aconteceu quando o Promotor de

Justiça de Itajubá apresentou uma denúncia após uma rebelião na cadeia, Deputado

Sebastião Costa, em que a polícia foi chamada desesperadamente pela população,

pois os presos tinham quebrado toda a cadeia, arrebentado as grades e fugido. A

polícia foi chamada, fez o certo e utilizou de força física, pois não há mandado de

polícia sem ela. Quando a força da polícia é retirada, acaba-se com o mandado de
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polícia. No final das contas, nove policiais militares foram denunciados por tortura,

com mais cinco policiais civis, incluindo-se o Delegado Regional e um oficial da

Polícia Militar. Pergunto, Deputado Sebastião Costa, Deputado Lafayette de Andrada:

como se faz para conter uma rebelião sem o uso de força física? Fiz cerca de três

intervenções dessa tribuna para perguntar ao ilustre Promotor se ele sabia que sem

força não há mandado de polícia, se ele tinha algum instrumento aferidor do volume

de força empregado para saber se configurava lesão corporal, violência arbitrária,

abuso de autoridade ou tortura.

Deputado Lafayette de Andrada, tenho grande respeito pelo Ministério Público.

Toda a sociedade precisa dele. Aciono constantemente essa instituição,

apresentando denúncias de improbidade administrativa. Elogio vários Promotores e

Procuradores, que vêm ombreando com a Assembleia em CPIs, em comissões, mas

não podemos permitir que alguns abusem da forma como estão abusando.

Cumprimento V. Exa., Deputado Lafayette de Andrada. O TAC necessita de

transparência, porque, se for publicado na íntegra, o Dr. Alceu poderá lembrar-se

daquele episódio do embate entre Assembleia e Ministério Público, quando

queríamos transparência nessa instituição. Havia o entendimento interno de que

essas mudanças seriam feitas, Deputado Sebastião Costa, mas até agora não foi

feita nenhuma mudança. Eles só não disseram para a imprensa que, na verdade,

com aquele projeto não queriam barrar foro privilegiado de Deputados, mas uma

gratificação de R$3.700,00 por trabalhos extraordinários em finais de semana.

Reivindicavam isso, porque ganham muito pouco, Deputado Lafayette de Andrada.

Ganham R$19.000,00 como subsídio inicial, enquanto um Delegado ganha

R$4.500,00. Queriam, naquele projeto, aprovar uma gratificação de R$3.700,00 por

trabalhos extraordinários realizados em finais de semana.

O Ministério Público precisa rever isso, fazer uma reflexão, uma introspecção, para

que seus juvenis não se arvorem na condição de legisladores, de donos do poder e

para que possam ganhar maturidade com essa experiência que V. Exa. relatou nessa

tribuna.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço as palavras do nosso atuante

Deputado Sargento Rodrigues. Essa Promotora que cito é especializada em defesa
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da saúde. Ela cita várias vezes a Lei nº 8.142, de 1990, lei federal que institui os

Conselhos Municipais de Saúde. Não é possível que ela não tenha lido essa lei. É

muita ignorância ou má-fé. É luminoso, logo no início do texto da lei: “O Conselho de

Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão composto de representantes do

governo e prestadores de serviços, reunir-se-á a cada quatro anos”.

As conferências municipais acontecerão a cada quatro anos, mas a Promotora

resolveu exorbitar a lei federal, dissolver a conferência e dizer que é preciso fazer

uma nova. Onde estamos? Uma Conferência Municipal de Saúde somente pode ser

dissolvida mediante mandado judicial, mediante processo judicial transitado em

julgado, mas não existe processo. Ela sabe que não poderia abrir o processo, porque

não ganharia a causa. Então, elaborou um TAC ilegal, inconstitucional, abusando de

seu poder, exigindo a assinatura de um TAC que não pode ser cumprido.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Deputado Lafayette de Andrada, quero,

neste momento, além de solidarizar-me com V. Exa. pelo pronunciamento, expor aqui

três preocupações. Em primeiro lugar, qual a irregularidade cometida por um

conselho que é meramente consultivo? O que teria feito? Ele só pode falar, opinar e

planejar; não executa nada. Que irregularidade teria cometido? Essa é a primeira

reflexão. A segunda reflexão é a seguinte: será que essa Promotora não estaria

contando com a conivência ou com o consentimento tácito do Poder Executivo

Municipal para tomar essa atitude? Se isso está acontecendo, a situação é muito pior.

Trata-se de um poder atuando simultaneamente com outro, que deveria estar do lado

fiscalizador, e não como braço do Poder Executivo Municipal.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Quando o gato e o rato fazem as pazes, quem

perde é a despensa.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Essa é uma preocupação que gostaria

que V. Exa. tivesse relativamente a esse tema.

A terceira questão é a seguinte: hoje está em moda a figura do ato secreto. O TAC

não configura ato secreto, quando não publicado?

O Deputado Lafayette de Andrada* - Não é publicado.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - A interlocução verbal de um poder com

outro não é também ato secreto, que hoje está sendo repudiado pela sociedade?
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Essas reflexões precisam ser feitas. Não queremos fazer juízo de valor e dizer que

o Poder Executivo Municipal de Barbacena está se valendo do Ministério Público para

satisfazer outros interesses. Não é isso o que estou dizendo. Estou apenas pedindo

que haja uma reflexão, inclusive por parte das referidas autoridades. Reflitam e

concluam se isso está acontecendo, porque, se estiver, é muito pior que a ação

imprudente do Ministério Público.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço as palavras conscientes e serenas

do Deputado Sebastião Costa, advogado militante.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Deputado Lafayette de Andrada, solicitei

este aparte para comentar duas questões. Em primeiro lugar, retornarei ao motivo da

discussão, que é o projeto do Governador do Estado que cria crédito suplementar

para o Tribunal de Justiça, para que conclua as suas ações neste ano. Quero chamar

a atenção para um ponto: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, há alguns meses,

tinha pretensão de construir uma grande sede num terreno adquirido, cujo custo

passava de R$500.000.000,00. Essa obra é importante, pois o local em que o

Tribunal está situado, embora seja nobre, não oferece condições adequadas para que

exerça suas atividades. Então, acho que, mais dia, menos dia, o Poder Judiciário de

Minas Gerais terá a sua casa própria. Mas o Presidente optou, neste momento,

antecipando-se à crise que se abateu sobre todo o mundo, por construir a sede do

Tribunal de Justiça numa outra oportunidade.

Ouvimos atentamente o pronunciamento do Presidente do Tribunal de Justiça, que

disse que gostaria de usar os recursos para modernizar a Justiça mineira; para

instalar comarcas que foram criadas; para criar novas varas e vagas para Juízes;

para descentralizar o poder e criar câmaras do Tribunal de Justiça nas cidades-polos.

Tudo isso é perfeito, mas quero chamar a atenção para o fato de que é necessário

que o Tribunal cumpra o cronograma estabelecido. O Dr. Sérgio, Presidente do

Tribunal, tem essa visão, quer ter recursos nas mãos para agilizar as ações da

Justiça mineira, principalmente nas pequenas comarcas do interior do nosso Estado.

Assim, votaremos favoravelmente ao projeto de abertura de crédito suplementar para

o Tribunal de Justiça.

No entanto, faço mais um apelo, pois São João do Paraíso, no Norte de Minas,
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distante 10km da Bahia, onde o Prefeito construiu a cadeia pública, está reformando

a sede do fórum e precisa instalar a sua comarca. Jaíba, Deputado Getúlio Neiva, é

uma cidade que, em 10 anos, passou de uma população de 10 mil habitantes para

uma de 40 mil habitantes. Ainda hoje, depende da Comarca de Manga, que hoje é

muito menor que a dela. A Comarca da Jaíba, que já foi criada, precisa, agora, ser

instalada. Estou citando esses dois exemplos para mostrar que estamos

preocupados. Queremos apoiar as ações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e

espero que, até o final do ano, os Juízes possam acelerar esse processo de

modernização e de descentralização das ações.

Com relação ao Ministério Público, escutei apenas parte do pronunciamento de V.

Exa., porque estava na Comissão de Saúde, mas acho que é um dos órgãos mais

importantes que as sociedades brasileira e mineira têm na defesa dos cidadãos. Sou

filho de um Juiz de Direito e durante toda a minha infância acompanhei o meu pai em

sua relação com os Promotores em cidades pequenas, como Francisco Sá e Montes

Claros, e sou fã de carteirinha das ações dos Promotores do Ministério Público.

Obviamente, existem alguns casos pontuais que merecem reflexão, como V. Exa.

está dizendo. Da mesma forma que estamos vendo o Senado brasileiro apresentar a

sua podridão, as ações nefastas de alguns Senadores, vemos que essas ações

existem também na imprensa, no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário e na classe

política. O que não podemos é permitir que se faça uma campanha sistemática contra

o Ministério Público. Tenho acompanhado algumas ações de Promotores que são

importantíssimas para todos nós. O Promotor, desde que esteja centrado nas suas

preocupações, na sua área de ação, nos seus limites, na sua atuação, é fundamental.

Vemos poderes constituídos, que deveriam engrandecer a Nação, com aquela banda

podre, com aquela banda ruim, mas o Ministério Público mineiro merece todo o nosso

acatamento. Confesso a minha admiração pela abnegação de tantos Promotores que

lutam em todos os setores, mas, acho que alguns desvios pontuais têm que ser

corrigidos. É preciso mais transparência, como a que existe nesta Casa. O Ministério

Público, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e a sociedade têm que ter elementos

para acompanhar as ações desses agentes, e não apenas os agentes políticos.

Deputado, V. Exa. tem razão. Essa denúncia tem que ser feita porque esta Casa é
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a caixa de ressonância da sociedade mineira. Vamos continuar denunciando, mas

não podemos permitir que denigram a imagem dessa instituição tão importante, que é

o Ministério Público. Muito obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço as palavras do ilustre representante

do Norte de Minas, Deputado Carlos Pimenta, e concedo aparte ao Deputado José

Henrique, representante do Leste de Minas Gerais.

O Deputado José Henrique (em aparte) - Nobre Deputado Lafayette de Andrada, é

muito importante trazer para esta Casa a discussão sobre o Projeto de Lei nº

3.500/2009, do Governador do Estado, que dispõe sobre suplementação

orçamentária para o Poder Judiciário. Sabemos da importância desses recursos, que

poderão ajudar no custeio de pessoal e também na instalação de comarcas. É

importante esta Casa discutir esse assunto. Agradeço o convite para o lançamento do

livro do grande jurista Lafayette, que hoje dá nome ao fórum da Comarca de Belo

Horizonte. Sabemos da importância da família Andrada, que sempre teve grandes

juristas.

Questão de Ordem

O Deputado José Henrique - Como o Plenário está vazio e para cumprirmos o

Regimento, peço ao nobre Presidente Deputado Hely Tarqüínio, Presidente desta

sessão, que faça a recomposição de quórum ou encerre, de plano, a reunião.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Para concluir, lembro que a lei que a nossa

Promotora insiste em não ler é muito clara ao dizer que os membros do Conselho

Municipal de Saúde têm mandato de dois anos. Não se pode extinguir mandato de

Conselheiro, mas é isso que ela pretende fazer. Como sabe que não o conseguirá por

meio de ordem judicial - ninguém faria uma loucura dessas -, usando as atribuições

do Ministério Público, força um TAC sob pena de multa diária de R$1.000,00. Não

vamos aceitar isso. Estamos entrando com uma ação penal contra essa Promotora,

denunciando-a no Conselho de Ética do Ministério Público e fazendo uma

representação contra ela perante o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais e a Corregedoria do Ministério Público. Também estamos denunciando-

a ao Conselho Nacional do Ministério Público, porque abusos como esses não podem

acontecer. Como bem disse o Deputado Carlos Pimenta, o Ministério Público é uma
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instituição séria, importante e não pode ser denegrida por elementos como essa

Promotora que acabei de citar.

Sobre o projeto de lei, é importante votarmos essa suplementação ao Poder

Judiciário, para que tenha agilidade e condições para cumprir o seu papel com êxito.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Caro Deputado Lafayette de Andrada, em

todo o ano de 2007, discutimos os excessos do Ministério Público. Houve algumas

mudanças: o Dr. Jarbas começou alguma coisa, e o atual Chefe do Ministério Público

mineiro também iniciou alguma mudança. Entretanto, não podemos nos calar perante

fatos dessa natureza. V. Exa. está coberto de razão. Acho que a discussão desse

projeto não pode ser encerrada antes que alguns fatos estejam esclarecidos, entre

eles, por exemplo, precisamos saber que comarcas serão ampliadas. Onde serão

criadas novas varas? Por que esses recursos serão dados sem uma explanação por

parte do Dr. Sérgio? O que acontecerá com os recursos que destinaremos?

Os recursos que favorecerão o Tribunal de Justiça são da ordem de

R$246.000.000,00, logo é interessante manter as discussões, levando-se em conta a

medida corajosa tomada pelo Dr. Sérgio de interiorizar as ações do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais. Reitero, entretanto, que precisamos de mais detalhes. Por

duas vezes, já fui vítima. Arrumei terreno e dinheiro com o Governador para o

Tribunal de Justiça e construímos o fórum. Entretanto, não fui convidado para a

inauguração. Agora acabamos de reformar o fórum de Teófilo Otôni. Houve a sua

inauguração, e também não fui convidado. Nós, Deputados, estamos realmente com

um astral muito baixo em relação ao Tribunal, que não está gostando muito dos

parlamentares. Porém, há que se fazer um elogio aos Juízes, aos Desembargadores,

que consertam os exageros praticados pelo Ministério Público. Sinto que há uma

certa indignação. Alguns Juízes falam comigo, com você, com outros cidadãos e

reclamam. Os Desembargadores reclamam muito dos excessos do Ministério Público.

Uma matéria publicada no jornal “O Tempo” do dia 18 comenta que o Presidente do

STF, Gilmar Mendes, diz que alguns setores do Ministério Público precisam melhorar

muito para ficar ruins. É uma frase forte. Ele ainda critica a ausência de atuação do

Conselho do Ministério Público, em uma comparação com a ação clara e bastante

divulgada do Conselho Nacional de Justiça.
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Nessa matéria, o Ministro Gilmar Mendes solicita ao Ministério Público que peça

desculpas ao País pelos exageros cometidos. No caso, essa Promotora deve pedir

desculpas ao povo de Barbacena pelos exageros que cometeu.

É necessária a iniciativa do Congresso Nacional, e que ocorre também nesta Casa,

de responsabilizar o Promotor que praticar um ato falho, maldoso ou de má-fé. Ele

deve pagar com recursos de seu bolso, porque os administradores municipais, os

agentes políticos são condenados a multas quando cometem uma irregularidade

qualquer. Por que alguém, quando difama ou calunia, não é punido? Citei aqui o caso

ocorrido em 2007 daquela família de São Paulo que tinha uma escola e foi acusada

de cometer sedução de menores. No final da investigação, não se provou nada, isso

não existia, a família se arrebentou, um dos sócios suicidou-se.

O Ministério Público pode acusar sem prova, extrapolar a lei, construir a lei e induzir

a sentença? Do mesmo jeito que alguns agentes do Ministério Público são fracos, há

também alguns juízes fracos. Em um caso pessoal, tive a oportunidade de verificar

que o Promotor fazia a sentença, e a Juíza só assinava. Além de denunciar, fazia a

sentença e a levava prontinha para que a Juíza assinasse. Isso precisa ser

consertado.

Aprecio a coragem de V. Exa. de trazer esse assunto à baila, ressalvando que

nenhum de nós, nem Lafayette de Andrada, nem Getúlio Neiva, nenhum Deputado

nada tem contra a instituição Ministério Público, que deve e precisa ser preservada;

suas funções são importantes constitucionalmente.

Como disse meu amigo Sebastião Costa, nós, como advogados, que conhecemos

um pouco da lei, precisamos questionar algumas ações do Ministério Público que

infelicitam a vida dos cidadãos, dos entes públicos e prejudicam as comunidades.

Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Por isso, venho hipotecar minha solidariedade e

solicitar a V. Exa. que não permita a verificação de quórum. Ao concluir, peça o fim da

sessão, de plano, para que possamos continuar a discussão na sessão da tarde, da

noite, por mais duas semanas, o que for necessário.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Perfeitamente. Concedo aparte ao ilustre

Deputado Irani Barbosa.
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O Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Deputado Lafayette de Andrada, é

importante que este assunto relacionado aos exageros cometidos pelo Ministério

Público venham à discussão nesta Casa. Ontem, esse assunto foi abordado pelo

Ministro Gilmar Mendes, noticiado por jornais. Não queria trazer esse assunto à baila,

mas é importante. Faço minha abordagem, de acordo com o que nos permite a lei

ainda, para que possamos ter o direito da opinião, da palavra e do voto. Por erro do

Legislativo, entregamos o poder, porque o poder constitucional encarregado pela

fiscalização dos poderes constituídos é o Legislativo. Infelizmente, a Constituição de

1988 levou ao Parlamento Deputados cujo único e exclusivo interesse era participar

da Constituinte, pagos por grandes grupos econômicos, empresas, bancos. Lembro-

me muito bem de que o Diap, um importante órgão, dava notas aos Deputados de

acordo com o que queria e com o que achava correto. Naquela época, aconteceu um

fato com um Deputado já falecido. Na Constituição, um artigo exclusivo nas

disposições transitórias atendeu exclusivamente a um Deputado. Como se fazia isso

em Brasília? O Deputado chegava lá todo bonitinho, quietinho, afirmava que era

bonzinho, que estava de acordo com o Diap, ia lá e enfiava a cachorrada dele na

Constituição, depois virava um santinho. Tudo o que era da esquerda votava com a

esquerda. E assim todos fizeram. Só que 90% dos Deputados eram de direita, pagos

para estar lá, para participar da Constituição, e muitas aberrações não eram vistas,

como essa do Ministério Público. O poder não foi instituído ao Ministério Público, foi

instituído ao Promotor.

Cito o ocorrido com minha família, que abriu um empreendimento em Ribeirão das

Neves, licenciado e aprovado pelo Codema Municipal. Apareceram dois Promotores -

Fabrício e Fabrício Corrupção Ltda. Os dois se chamam Fabrício e os dois são

corruptos. Recomendaram ao Prefeito que cancelasse a licença ambiental. O

Prefeito, por decreto, cancelou a licença ambiental. Procuramos na legislação, a DN

nº 74, e o empreendimento foi licenciado de acordo com as normas da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e obteve a Autorização Ambiental de Funcionamento, o

que cabia naquele momento. O tamanho do empreendimento permitia aquilo. O

“Fabrício e Fabrício Corrupção Ltda.” determinou à Feam, órgão encarregado na

época, que obrigasse a empresa a fazer o licenciamento ambiental, o que foi feito.
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Depois disso, a empresa vem sofrendo uma série de perseguições por parte do

Ministério Público de Minas Gerais.

Outro dia, ocupei esta Tribuna para dizer que nosso Procurador foi nomeado para

atender alguns favores. Exporei à Comissão de Direitos Humanos desta Casa o que

vem acontecendo com minha família. Ainda não sei de onde está partindo a

orientação, se é governamental ou “assembleial”, mas há uma orientação para fazer

uma perseguição insana a minha família.

Estamos entrando com uma ação no Supremo Tribunal, pedindo “habeas corpus”

para a família, pela perseguição do Ministério Público, que virou um balcão de

negócios.

Hoje terei uma audiência com o Governador, a quem exporei os motivos pelos

quais isso virou um balcão de negócios. Minas Gerais, terra de Tancredo, jamais

poderia passar pela submissão que passa atualmente, sob a tutela e os pés do

Ministério Público, que mais age como chantageador do que como órgão fiscalizador.

Atende aos interesses próprios e não atende ao interesse de Minas Gerais. Digo aqui,

antes de deixar este Parlamento, porque as consequências serão gigantescas, que

Minas Gerais sofre, padece em função de coisas que não podem aparecer. Mas hoje

há um veículo muito importante. Já que não pode aparecer na imprensa, temos a

internet e, principalmente, quando ela é “ponto.com”, “ponto.a”, “ponto.af”, e vai por aí

afora. Até na Chechênia se pode instalar um “site” hoje, para que o Ministério Público,

atendendo aos interesses privados, particulares e de corrupção, não impeça que isso

aconteça.

E quanto ao que o Deputado Getúlio Neiva falou, fica pior ainda: muitos Juízes

vendedores de sentenças se submetem à ação desses bandidos, que passaram em

concurso para serem agentes da lei, mas, no entanto, são agentes da bandidagem.

Ribeirão das Neves é a prova disso, onde há esse “Fabrício e Fabrício corrupção

Ltda”. Fazem o que querem, gato e sapato, de um Juiz corrupto, que é vendedor de

sentenças e que já denunciamos há mais de seis anos nesta Casa, e continua da

mesma forma. Quero dizer a V. Exa. que levarei, inclusive ao Deputado Durval

Ângelo, presente aqui neste momento, as denúncias que começarei a fazer em

sequência, tanto à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados como
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à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. E vamos por aí afora, porque

Conselho Nacional da Magistratura mais ou menos, mas Conselho Nacional do

Ministério Público, pelo amor de Deus, é só para proteger ladrão e vagabundo.

Obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço o aparte do Deputado Irani Barbosa.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que - volto a insistir - o Ministério Público é uma

instituição importante, é uma instituição que, como todas as outras, é constituída de

homens e se parece com os homens. Em todas as instituições, há homens bons e

homens não bons, homens cultos e homens incultos, homens probos e homens

corruptos, de modo que o alto comando do Ministério Público deve estar sempre

alerta para separar, dentro do seu próprio corpo, o joio do trigo, para que o seu nome

valoroso não seja denegrido por alguns poucos membros irresponsáveis, muitas

vezes ignorantes, que agem dessa forma inteiramente contrária ao interesse público.

Solicito ao alto comando do Ministério Público que atente para esses casos.

Com referência ao projeto de lei do Governador, que confere autorização de verba

suplementar ao Tribunal de Justiça, informo que a Bancada do PSDB está

integralmente de acordo e votará favoravelmente a ele.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.500/2009;
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renovação da votação do projeto; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.366/2008; apresentação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; encerramento

da discussão; encaminhamento da subemenda com o projeto à Comissão de Saúde -

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

Projeto de Lei nº 3.500/2009; aprovação; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Irani Barbosa - João Leite - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -

Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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2ª Fase

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Nos termos do edital de convocação,

a Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e

votação da matéria constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada

na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei n°s 16, 566 e 1.762/2007 e 3.440/2009, aprec iados na extraordinária realizada

ontem, à noite, e o Projeto de Lei nº 1.857/2007, que recebeu emendas na referida

reunião e foi devolvido à Comissão de Segurança Pública, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.500/2009, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito

suplementar de R$246.668.045,50 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto. A Presidência vai renovar a votação do

projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.366/2008, do Deputado Fahim

Sawan, que determina aos hospitais, às casas de saúde e às clínicas conveniadas

com o SUS colocar em local visível e de maior circulação de público a seguinte

informação: “Temos convênio com o SUS”, na forma que menciona. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de

Saúde. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI

Nº 2.366/2008
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Dê-se ao parágrafo único do art. 3º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, a que

se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

Parágrafo único - As instituições a que se refere o ‘caput’ deste artigo que forem

conveniadas com o Sistema Único de Saúde, SUS - afixarão na fachada externa, em

local visível, o símbolo oficial do SUS e letreiro com a frase ‘Temos convênio com o

SUS’ e a relação das especialidades de saúde oferecidas pelo convênio.”.

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Tem sido objeto de manifestações diversas a ausência de

identificação, por via de seu símbolo oficial, dos serviços de saúde prestados no

Brasil pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Sabe-se das limitações do sistema, da baixa remuneração que ele proporciona aos

profissionais que lhe prestam serviços, mas também não se desconhece a grandeza

das suas propostas, especialmente quando se dispõe a atender quaisquer pessoas

necessitadas de serviços de saúde, em qualquer parte do território nacional. Mas a

divulgação do SUS não se faz a contento, mesmo sendo inconteste o significado e a

importância da propaganda.

Em cartilha editada pela Secretaria de Assistência à Saúde - SNAS -, do Ministério

da Saúde - nomeada como “ABC DO SUS”, há desenhos dos modelos oficiais de

“Placas de Identificação de Convênios”, que deverão ser seguidos no atendimento à

presente proposição.

Aguarda-se a aprovação desta proposta.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a Subemenda n° 1, do Deputado

Luiz Humberto Carneiro, à Emenda nº 1 e, nos termos do § 2° do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha a subemenda com o projeto à Comissão de Saúde,

para parecer.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.500/2009 (À sanção.).
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Declarações de Voto

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, em relação ao Projeto de Lei nº

3.500/2009, que autoriza abertura de crédito suplementar no valor de

R$246.668.045,50 para o orçamento fiscal em favor do Tribunal de Justiça, votamos,

mas pedimos ao Presidente do Tribunal de Justiça maior transparência na execução

orçamentária, valorização dos servidores e empenho para instalação das Varas

criadas quando votamos a organização do Judiciário. Esse é o nosso apelo, que haja

maior clareza nos critérios para a instalação dessas Varas. Um ponto que foi

levantado pelo companheiro André Quintão, que é consenso na Bancada PT-PCdoB,

é a criação de uma Vara da infância e da juventude. Esse foi um consenso e

entendimento em Belo Horizonte. Também discutimos a instalação de Varas

importantes em Ouro Branco e Viçosa e a Vara itinerante em Matipó. Esse foi o

entendimento, inclusive com a Amagis, que fez essa interlocução. Na confiança,

votamos, e é com essa expectativa que aprovamos. Não somos intransigentes, pelo

contrário, queremos o diálogo e o entendimento, e temos consciência da importância

do Judiciário, o respeito às carreiras, garantia de condições de trabalho a todos, seja

de quem atua no fórum ou dos Oficiais de Justiça, que trabalham fora. Ou seja,

garantir a todos condições dignas de trabalho, que priorizem o ser humano, ter

servidores motivados para atender as pessoas, sobretudo aquelas que estão em um

momento difícil quando recorrem ao Poder Judiciário. Então, que possamos encontrar

sempre pessoas motivadas pelo justo salário e pelas condições dignas de trabalho. É

preciso valorizar e ouvir os servidores do Judiciário. Encerro, fazendo esse apelo pela

instalação das Varas de Ouro Branco, Viçosa e Matipó e colocando-nos à disposição

para trabalhar junto à Secretaria de Planejamento e Gestão para o Orçamento de

2010. Poderemos criar uma força-tarefa para o Judiciário ter um planejamento mais

arrojado no que tange ao Orçamento e garantir a instalação das Varas. No momento

em que votamos a criação das Varas, a comunidade passa a ter uma expectativa,

então que haja parceria e reciprocidade no sentido da instalação das Varas,

sobretudo onde há parcerias. Um caso concreto é Ouro Branco, seja parceria da

Prefeitura ou da Gerdau Açominas. Votamos favoravelmente e colocamo-nos à

disposição em relação ao Orçamento de 2010. Obrigado.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, hoje, pela manhã, tivemos a

oportunidade de iniciar, em Plenário, a discussão desse projeto de suplementação

orçamentária sem nenhum tipo de condicionamento, mas levantando uma reflexão e

uma demanda, que eu diria civilizatória, e apresentei neste Plenário a preocupação

com a morosidade na efetivação da Vara especializada para julgar crimes contra

crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais. Sabemos que, infelizmente,

temos de conviver com barbaridades cometidas por adultos contra crianças e

adolescentes, casos de pedofilia com crianças de 3, 4 anos. Realizamos uma

audiência pública na Comissão de Participação Popular em que foram mostradas

fotos inacreditáveis. A situação é climática: o turismo sexual, a exploração sexual

muitas vezes perduram por anos, por causa do acúmulo de processos para o devido

processamento judicial. Muitas vezes um padastro, um vizinho, um parente ou uma

pessoa que mora no bairro é denunciado por um ato de abuso sexual, mas ainda

assim convive ao lado de quem fez a denúncia e da criança durante anos. Não se

recupera o trauma de uma criança deixando-a ao lado de um bárbaro. Conseguimos

uma grande conquista: a delegacia especializada em crimes cometidos contra criança

e adolescente. Tivemos a parceria da Comissão de Participação Popular; do

Conselho Estadual da Criança; do Servas, tão bem presidido pela Dra. Andréa

Neves; com o governo do Estado. Foi criada a campanha Proteja Nossas Crianças,

que estimula a denúncia dessas situações. A Promotoria tem feito um belíssimo

trabalho de denúncia e de acompanhamento. Mas, no sistema de garantia, falta uma

perna fundamental, a Vara especializada para julgar os crimes cometidos contra

crianças e adolescentes, a fim de agilizar a tramitação desses processos. O

Presidente Lula sancionou, há poucos dias, uma legislação que endurece - e tem de

endurecer mesmo - a penalidade contra as pessoas que cometem esse tipo de crime.

Então hoje estamos realizando um verdadeiro pacto da Assembleia Legislativa com

todos os Deputados e Deputadas com os quais conversamos; o Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente desta Casa; com o Deputado Mauri Torres, Líder do

Governo, e com a Amagis, que também se pronunciou favoravelmente. Tivemos essa

conquista na Lei de Organização do Judiciário. Está previsto em lei a criação dessa

Vara especializada. Então estamos hoje aqui votando e dando um voto de confiança
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para que o Tribunal de Justiça atenda a essa demanda de Minas Gerais. Não é a

demanda de um ou outro Deputado, de um ou outro partido, mas de todo o sistema

de garantia dos direitos da criança e do adolescente. A Constituição prevê que

criança e adolescente é prioridade absoluta. Pensem em cada um dos Deputados,

Juízes, Desembargadores e telespectadores. Imaginem como vivem alguns pais que

têm a sua filha estuprada, violentada, abusada sexualmente com 1, 2 ou 4 anos, e

esse bárbaro solto por quatro, cinco ou seis anos. Não podemos, nesse estágio do

Estado de Minas Gerais, admitir uma situação dessa. Votei favoravelmente ao projeto

de suplementação, porque estou dando um voto de confiança ao Presidente do

Tribunal de Justiça, pessoa muito séria que, tenho certeza, ouvirá o clamor desta

Casa, do movimento em defesa das crianças e da sociedade mineira, efetivando

ainda neste ano a Vara especializada para julgar crimes cometidos contra crianças e

adolescentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, também gostaria de declarar o nosso

voto favorável, o voto da nossa Bancada a esse projeto de lei de crédito suplementar

de R$246.000.000,00 ao Tribunal de Justiça. Já fizemos isso ano passado, quando

inclusive levamos várias reivindicações ao Tribunal. Estamos aqui hoje dando mais

esse crédito e confiantes também nos compromissos de abertura e instalação de

novas Varas em comarcas do interior. Queremos anunciar que, como fruto desse

acordo, haverá a abertura de mais uma Vara na Comarca de Manga e outra na

Comarca de Brasília de Minas, que será instalada na próxima semana, dia 27, com a

presença do Presidente do Tribunal, Sérgio Resende. Essa é uma reivindicação

antiga. A Vara de Manga é uma reivindicação histórica. Essa Comarca, que atende

aos Municípios de Jaíba, Miravânia, São João das Missões e Matias Cardoso, deveria

ter três ou quatro Varas funcionando. E tem apenas um Juiz e um Promotor. Já

aconteceu de ficarmos sem Promotor e Juiz, tudo ficava parado. A instalação dessa

segunda Vara na Comarca de Manga é uma grande conquista do povo manguense,

de todos os trabalhadores do Tribunal de Justiça daquela cidade, dos advogados e da

sociedade. Portanto, estaremos em Manga no próximo dia 27, com o Desembargador

Sérgio Resende, para instalar essa Vara, e mais tarde na cidade de Brasília de

Minas, que tem reivindicações muito parecidas com as de Manga e também precisa
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da instalação de mais uma Vara. Trazemos aqui o nosso apoio ao projeto, a nossa

confiança ao Tribunal de Justiça e esperamos que ele desenvolva cada vez mais

ações positivas, não com grandes projetos, mas levando a Justiça aonde as pessoas

precisam. É com ações como essa de instalação de Varas nas comarcas do interior,

como Manga e Brasília de Minas, e a abertura de novas comarcas que a Justiça

chegará de fato às populações mais distantes dos quatro cantos de Minas Gerais.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, declaramos nosso voto favorável à

abertura de crédito suplementar para o Tribunal de Justiça por compreendermos a

importância do projeto. Esse crédito suplementar será essencial para fazer o reajuste

salarial dos servidores do Tribunal, para equipar as novas Varas, os novos fóruns.

Temos essa compreensão e nutrimos profundo respeito pelo Presidente do Tribunal,

Desembargador Sérgio Resende, que, sem dúvida alguma, tem procurado em seu

trabalho, fazer com que a Justiça fique mais próxima do povo. Exemplo maior disso é

que o Presidente já assumiu publicamente o compromisso de instalar a Comarca de

Belo Oriente, criada há mais de 15 anos e ainda hoje não instalada. O Prefeito de

Belo Oriente já está providenciando o edifício, ou seja, a sede física do fórum. Sem

dúvida nenhuma, o Tribunal necessitará de um orçamento para colocar nessa

Comarca Juiz, Promotor e serventuários da Justiça. Temos essa compreensão e

temos a convicção de que isso se tornará realidade. Sr. Presidente, também tivemos

a compreensão e sabemos da importância da instalação da Vara Especializada da

Criança e do Adolescente na Capital de Minas Gerais. A cada dia temos assistido à

violação ao direito da criança e aos crimes contra as crianças e os adolescentes,

mas, muitas das vezes, por falta de estrutura, de servidor e de uma Vara

especializada, esses crimes demoram muito a serem julgados, para que os culpados

sejam punidos exemplarmente. Temos a confiança de que o Tribunal de Justiça

saberá agilizar a instalação dessa Vara. Por fim, gostaria de salientar também a

importância de algo que já foi motivo de conversa da Bancada do PT-PCdoB com a

Prefeita Marília Campos e com o Tribunal de Justiça: a importância da construção do

novo fórum da Comarca de Contagem, pois o antigo tem uma estrutura física

obsoleta, já que foi construído nos idos dos anos 40 e até hoje não passou por uma

expansão. Temos a convicção de que a construção desse novo fórum para a
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Comarca de Contagem é fundamental. Já há uma grande área física em um grande

terreno localizado na Av. João César de Oliveira. Temos a convicção e a confiança de

que o Tribunal de Justiça, na pessoa do seu Presidente, Desembargador Sérgio

Resende, transformará esse sonho em uma grande realidade, para facilitar a vida dos

Juízes, dos Promotores e dos juristas. Contagem prepara a comemoração do seu

centenário em 2011. Agora comemorará os seus 98 anos em 30 de agosto. A Prefeita

Marília Campos tem desenvolvido uma série de obras estruturais. Hoje tive a

oportunidade de participar da entrega, à comunidade, das obras de revitalização do

Centro Industrial Juventino Dias. Os espaços e galpões passaram por uma

revitalização, especialmente na Av. Babita Camargo e na Praça da Cemig, que

recebeu duas fontes luminosas, fazendo com que o espaço ficasse mais humano e

tornasse um espaço de convivência dos trabalhadores. Tenho a certeza de que,

nesse processo de comemoração dos 100 anos de Contagem, haveremos de contar

com a construção do nosso novo fórum. Nesta oportunidade, felicito e cumprimento o

Desembargador Sérgio Resende pelos compromissos assumidos e pela firmeza na

condução do Tribunal de Justiça. Aproveito para cumprimentar também a Prefeita

Marília Campos, que entregou a nova Praça da Cemig e a revitalização do Centro

Industrial Juventino Dias. Em seus 98 anos de existência, a cidade de Contagem

merece isso.

O Deputado Weliton Prado - Cumprimento todos e todas. Na noite de hoje, votamos

a favor de mais de R$260.000.000,00 para o Judiciário. Votamos hoje a favor da

agilização dos processos no Judiciário. Votamos hoje a favor da humanização do

atendimento à população. Hoje, aprovamos um melhor funcionamento do Poder

Judiciário. Serão R$260.000.000,00 a mais. Queremos que as pessoas mais simples

sejam realmente atendidas com humanidade e com agilidade. Esperamos que a

tramitação dos processos seja agilizada, pois as pessoas mais pobres e simples são

as que enfrentam mais dificuldades, já que as que têm dinheiro podem contratar bons

advogados, que têm condições de acompanhar todo o processo, para que tramite

com mais rapidez. Já o pobre depende da Defensoria Pública, que é o advogado do

povo. Estamos aprovando R$260.000.000,00 não só para o Judiciário, mas também

para agilizar a tramitação dos processos, para humanizar e melhorar o funcionamento
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do Poder Judiciário. Quero parabenizar os sindicatos que representam os servidores:

o Sindojus, o Serjusmig, o Sinjus, que estão sempre presentes na Casa. Quero

cobrar do Tribunal de Justiça que realmente olhe com muito carinho para seus

servidores, porque eles é que tocam a máquina junto aos magistrados. Peço que

paguem os retroativos, que realmente façam justiça ao conjunto desses servidores

que dedicam suas vidas ao bem público, a atender as pessoas que mais precisam.

Durante a tramitação da Lei de Organização Judiciária, tive a grata satisfação de ser

o Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização naquele

momento e ser o relator do projeto de organização judicial, que tramitou em várias

comissões. Conseguimos aprová-lo aqui, autorizando a criação de varas,

aumentando o número de Juízes em todo o Estado de Minas Gerais, em todas as

regiões. É com muito orgulho que apresentamos e aprovamos emenda de minha

autoria que cria a Vara de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Vara

especializada para o meio ambiente em todo o Estado. É um grande orgulho, pois

sabemos o quanto é importante discutirmos questões sobre o meio ambiente, nossas

ações em relação à Copasa, pois ela joga o esgoto em rios e lagos, poluindo o meio

ambiente, e ainda cobra taxa de esgoto da população. Então, é muito importante

conscientizar a população, o cidadão, a denunciar isso ao Ministério Público. Essa

Vara especializada no Poder Judiciário poderá julgar as causas do meio ambiente,

habitação e urbanismo, e isso é fundamental. Conseguimos aprovar outras Varas que

criaram o Juizado Especial contra a violência doméstica, contra mulheres, crianças e

adolescentes, o que foi abordado aqui pelo Deputado André Quintão. Isso também é

fundamental. Parabenizo, neste momento, o Presidente do Tribunal, Sérgio Resende.

Esta Casa coloca-se à disposição, respeitando a autonomia e independência dos

Poderes, e solicita, mais uma vez, que olhem com muito carinho para aquelas

pessoas mais pobres, mais sofridas, que ficam clamando por justiça durante anos e

anos. Às vezes, demoram 5, 10 anos para verem seu processo tramitado em julgado.

Solicitamos esse carinho muito especial também para os servidores. Parabenizo de

forma também muito especial os sindicatos, sempre presentes na Assembleia, que

representam tão bem as categorias, conversando com todos os Deputados, com

todos os partidos. Parabéns ao Sindojus, ao Serjusmig e ao Sinjus, que estão
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cumprindo seu papel de representação junto à Casa. São mais R$260.000.000,00

que, de nosso ponto de vista, não são somente para o Judiciário. Esse recurso -

estamos abrindo crédito suplementar - irá para o melhor atendimento à população,

para agilizar a tramitação dos processos e humanizar o atendimento do Judiciário.

Por isso, votamos favoravelmente a esse crédito, aumentando o orçamento do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Amanhã, gostaria de fazer minha

inscrição, porque estamos realmente questionando as medidas tomadas pela

BHTRANS. Um motorista é multado a cada minuto. São mais de 1.700 motoristas

multados por dia. Em nosso ponto de vista, a BHTRANS não está atuando na função

de educar, mas sim na grande indústria da multa, na função de arrecadar.

A Deputada Maria Tereza Lara - Também gostaria de publicamente dizer do nosso

apoio a esse projeto de lei que autorizou a abertura de crédito suplementar para o

orçamento fiscal ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, da importância do

tribunal, sob o aspecto das Varas. Também quero registrar aqui que a Prefeita de

Betim, Maria do Carmo, já esteve com o Presidente do Tribunal para solicitar

ampliação do número de Varas. Não temos lá uma Vara especializada na defesa da

criança e do adolescente. Betim hoje tem 441 mil habitantes e uma situação grave em

relação aos adolescentes e aos homicídios. Então, está havendo um trabalho árduo,

uma parceria da Prefeitura com o governo do Estado e o governo federal para

combater a violência. Precisamos, em Betim - e isso já foi reivindicado -, da

ampliação do número de Varas e da criação da Vara especializada na defesa da

criança e do adolescente. Há também a questão do prédio. A Prefeitura, a Prefeita e

a equipe de governo estão dispostos a fazer uma parceria com o Estado para a

construção de um novo fórum. É impossível trabalhar do jeito que está lá. Betim,

segundo o último censo do IBGE, cresceu mais que todas as cidades de Minas

Gerais. O índice foi maior que o de todas as outras cidades. Como disse, temos hoje

441 mil habitantes, e o fórum não atende mais à demanda da cidade. Então a

Prefeitura está disposta a fazer uma parceria para a construção do novo fórum e

procurou o Tribunal de Justiça. Naquele momento, Betim estava em 11ª prioridade,

quer dizer, muito longe da real necessidade da cidade. Quero aqui fazer um apelo

público, elogiando o Tribunal de Justiça e o seu Presidente, Desembargador Sérgio
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Resende, e também dizer que precisamos resolver esses graves problemas, e não só

de Betim, mas de todo o Estado. Menciono a cidade onde resido e estou

acompanhando, de perto, essa situação seriíssima. Gostaria de aproveitar a

oportunidade para também mencionar o Desembargador Joaquim Alves de Andrade,

que todos conhecemos e que faz uma defesa intransigente da Apac. Aliás, tivemos a

oportunidade de cumprimentá-lo em um requerimento, na Comissão de Segurança

Pública, porque realmente ele tem dedicado sua vida à implantação das Apacs em

Minas Gerais. Esse sistema de recuperação e ressocialização dos detentos tem dado

bons resultados. São 85% de presos recuperados, enquanto, nas penitenciárias,

cadeias e Ceresps comuns, o índice fica em torno de 15% de ressocialização dos

detentos. Então, vemos que realmente o Tribunal de Justiça é extremamente

importante, mas temos de fazer esse apelo público para a questão do número de

varas e também da estrutura física dos prédios, que está muitíssimo aquém das

necessidades do Estado. Espero que esta Casa possa unir forças para conseguir

fazer com que essas reivindicações sejam atendidas não só em nossa cidade, mas

em todo o Estado. Esperamos que haja um olhar atento para as necessidades do

povo de Minas. Obrigada.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, naturalmente, a

exemplo do que também ocorreu com a unanimidade desta Casa, votamos favorável

à aprovação do projeto de lei em questão, o qual assegurou uma suplementação

orçamentária ao Tribunal de Justiça. Para não deixar dúvidas, quero dizer que não

foram R$260.000.000,00, mas R$246.668.045,50, quantia que se destinará ao

pagamento de pessoal e dos Juízes, e também a obras de implantação de novas

comarcas. Essa suplementação veio em boa hora, porque, de fato, é fundamental

fortalecermos o Judiciário, dando a ele condições de funcionar de maneira plena.

Dessa forma, a justiça chegará a todos os cidadãos. Para isso, precisaremos de uma

estrutura legal adequada ao Judiciário, e esta Casa deu sua contribuição, aprovando,

no ano passado - e eu tive a alegria de contribuir com várias emendas -, o projeto de

organização do Judiciário, em Minas Gerais. Não bastando essa iniciativa, também

não podemos nos descuidar de propor a organização do Judiciário, Sr. Presidente.

Para isso, também devemos dar a ele condições financeiras para se estruturar. É



____________________________________________________________________________
1060

preciso que tenhamos uma organização que alcance todas as cidades. O número de

comarcas ampliou-se, e algumas precisam ser implantadas. Em Divinópolis, por

exemplo, propusemos a criação de mais três Varas, e é preciso implantá-las.

Também propusemos, e é fato, já ocorreu, a elevação de São João del-Rei e de

Divinópolis à condição de entrância especial. Isso também ocorreu com Varginha,

graças à iniciativa patrocinada pelo Deputado Dilzon Melo, hoje Secretário, e com

algumas outras cidades-polos. Especificamente beneficiando Divinópolis e São João

del-Rei foram emendas de nossa autoria, já que a estrutura judiciária dessas grandes

cidades estava tímida, aquém da realidade do dia a dia dos seus jurisdicionados, ou

seja, os cidadãos. Agora temos uma demanda extremamente importante - e aí refiro-

me mais uma vez a Divinópolis -, que é a construção de um novo fórum. A cidade

cresceu, a demanda aumentou, agora já é entrância especial. Porém, a estrutura é

inadequada, por isso paga-se aluguel em vários lugares. A Justiça não funciona num

único local e, descentralizada na sua operacionalização diária, prejudica a sua

eficácia, não há espaço suficiente para a implantação das novas Varas e,

consequentemente, para a presença de mais Juízes, a fim de que os processos se

agilizem e a justiça seja feita. Esse processo começou com o Prefeito Demétrius, que

antecedeu o Prefeito Wladimir, que agora conclui a definição do local para a

construção do fórum. Para nossa alegria, temos lá um divinopolitano adotivo de

coração, o Dr. Sérgio Resende, que para nós é uma referência, um exemplo na vida

pública. Sabe dessas dificuldades e, logo de início, tomou uma decisão histórica no

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Encontrou um projeto pronto - e não quero fazer

nenhum demérito ao projeto, até pelo respeito que tenho pelo Desembargador

Orlando Adão, que o antecedeu -, que contemplava o Poder Judiciário com a

construção de uma nova sede para o Tribunal de Justiça. Porém, a realidade clama

pelo fortalecimento da Justiça de maneira mais ampla em todo o Estado. Inúmeras

comarcas não têm sedes adequadas. Inúmeros fóruns estão em situação lamentável,

por falta de estrutura para o trabalho dos Juízes e dos servidores. Com a sabedoria

dos grandes estadistas, embora exercendo sua missão no Judiciário, com a discrição

que é própria desse Poder, o Dr. Sérgio Resende optou por direcionar o orçamento

da parte de obras do Tribunal de Justiça para a construção de novos fóruns e para a
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adequação dos já existentes. Essa é uma atitude de grandeza, de alguém que, já

com uma carreira construída, preocupa-se com o conjunto da sociedade e, mais do

que isso, dispõe-se a compartilhar com os seus pares, Desembargadores, de algum

sacrifício, para que a Justiça alcance todas as comarcas de Minas Gerais. Ficam aqui

os meus cumprimentos ao Dr. Sérgio, com a certeza de que ele estará construindo o

novo fórum de Divinópolis, uma vez que da nossa parte, nesta Casa, temos agido

com absoluta lealdade e dado o apoio de que o Judiciário precisa, a fim de que leve

não só a Divinópolis, mas a todas as comarcas do Estado uma Justiça que alcance a

todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de amanhã, dia 20, às 9 horas, e

convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 20, às 14

horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a especial também de amanhã, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Elisa Costa e o Deputado Antônio Carlos Arantes, membros da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social; os Deputados André Quintão e Carlin

Moura, membros da Comissão de Participação Popular. Está presente, também, o

Deputado Durval Ângelo. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada

Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da

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

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

terceirização da mão de obra na Cemig e a campanha salarial dos eletricitários

mineiros em 2007 e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do

Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Diretor de Gestão Empresarial da Cemig,
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justificando a ausência de representantes dessa Companhia nesta reunião; e da Sra.

Maria Beatriz Chaves Xavier, Procuradora do Trabalho, encaminhando cópia de

documentação referente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do

Trabalho de Minas Gerais contra a Cemig e justificando sua ausência nesta reunião.

A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Wilian Vagner

Moreira, Coordenador-Geral do Sindieletro-MG; Marcelo Correia e Franklin Moreira

Gonçalves, Diretores desse Sindicato, que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-

se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma

os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade desta, agradece a

presença dos parlamentares, convidados e demais presentes, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2009

ATA

ATA DA 29ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2009

Presidência do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Domingos Sávio -

Entrega de placas - Palavras do Sr. Janir Adir Moreira - Palavras do Sr. Amintas de

Araújo Xavier - Palavras do Sr. Hédison Damasceno - Apresentação musical -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Ademir Lucas - Domingos Sávio - Gil Pereira.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia do Maçom.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Amintas de Araújo

Xavier, Eminente Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais; Hédison

Damasceno, Soberano Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais; Janir Adir

Moreira, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; e

Deputado Domingos Sávio, coautor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Execução do Hino Nacional



____________________________________________________________________________
1064

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelos músicos Sgt. Santana, no saxofone, e Sgt. Lázaro, na guitarra, integrantes da

Bombeiros Instrumental Orquestra Show - Bios.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Domingos Sávio

Exmo. Sr. Presidente desta sessão legislativa que se propõe a homenagear a

maçonaria de todo o Estado, meu prezado amigo Deputado Gil Pereira, que

representa nosso querido Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho; Sereníssimo

irmão Amintas de Araújo Xavier, Eminente Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil -

Minas Gerais -; Sereníssimo irmão Hédison Damasceno, Soberano Grão-Mestre do

Grande Oriente de Minas Gerais; meu querido irmão Janir Adir Moreira, Sereníssimo

Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; e meus queridos irmãos;

não nominarei, de forma individual ou destacada, nenhum dos queridos e poderosos

irmãos, porque a fraternidade que nos une é igualmente forte e valorosa, colocando

todos na mesma condição. Da mesma forma, quero também me dirigir às cunhadas e

aos sobrinhos e a todos os cidadãos e as cidadãs de Minas Gerais, que nos

acompanham neste momento solene, na Casa do povo mineiro, pela TV Assembleia.

De pronto, quero cumprimentar e agradecer a presença da banda do nosso glorioso

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, mais uma vez, tomado de emoção pelas

presenças que nos honram neste Plenário repleto de lideranças de várias partes das

nossas Minas Gerais, quero me dirigir aos irmãos de ordem e ao povo mineiro para

“celebrarmos” - a palavra apropriada - mais que homenagearmos o dia 20 de agosto

como o Dia Nacional da Maçonaria. Quero destacar que essa iniciativa tem também o

apoio e a propositura inicial do irmão Juninho Araújo, Deputado Estadual desta Casa,

que me pede que o represente, porque, no último momento, por motivo de força

maior, foi chamado a responder a uma situação familiar inadiável, mas que, com

certeza, gostaria muito de estar aqui conosco. Da mesma forma registro que essa

propositura teve acolhida unânime da Casa. Tivemos, no requerimento encaminhado

ao Presidente da Casa, a assinatura de praticamente todos os Deputados, não de

todos, porque nem todos estavam presentes no momento da propositura. Uma
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iniciativa dessa natureza tramita na Casa por comissões, é lida em Plenário, até que

seja aprovada. Nesse ínterim, posso assegurar que a unanimidade da Casa acolheu,

com entusiasmo, essa homenagem. Prefiro dizer que é o momento de celebração

pela presença da maçonaria na vida do povo mineiro e uma oportunidade de

refletirmos sobre a história da maçonaria não só em Minas mas também no Brasil e

no mundo.

Pela natureza dessa ordem, não nos prendemos ou não nos fixamos na história,

nós a respeitamos e a louvamos como estímulo, como alicerce da construção que

desejamos fazer de um mundo melhor. Dentro dos nossos princípios de elevarmos

templos às virtudes e de cavarmos masmorras aos vícios, com certeza a história é

referência fundamental, é alicerce, é base, mas, acima de tudo, temos, mais que

nunca, a convicção de que maçonaria se faz de presença, de presente e de

construção de um futuro melhor. Uma reunião dessa natureza tem também esse

propósito reflexivo sobre o presente e o futuro do nosso Estado e do País. Não seria

eu a pessoa indicada, perante tantos mestres, tantos irmãos mais doutos, mais

estudiosos, para fazer aqui uma análise histórica. A título apenas de reflexão, para

aqueles que nos acompanham e que, muitas vezes, de forma equivocada, imaginam

que a maçonaria seria uma ordem secreta, restrita a alguns interesses internos, é

absolutamente imperioso e oportuno, num momento como este, destacar que

podemos até admitir um adjetivo de pronúncia próxima de “secreta”, mas distinto, pois

consideramos nossa ordem discreta, numa relação respeitosa com toda a

organização social, mas movida por propósitos que vão além das paredes dos

templos.

Embora, de forma discreta, sem ficar chamando a si, a cada momento, o mérito das

obras que faz, a maçonaria, ao longo da história da humanidade, marca com

contribuições indeléveis, marca com contribuições transformadoras, em especial a

maneira de organização dos povos e de busca da evolução do ser humano, em

eventos que não apenas transformaram, de forma direta, a vida dos cidadãos aos

quais foram dirigidos mas também se constituíram em marcos da história da

humanidade, como a Revolução Francesa, que nos delegou ou na qual, de certa

forma, muitas vezes se atribui que tenha passado a maçonaria, a tríade liberdade,
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igualdade e fraternidade.

Os verdadeiros conhecedores da história bem sabem que essa tríade ali se

impetrou e se tornou referência basilar daquele movimento, dada a presença milenar

da maçonaria, que promoveu toda aquela forma de organização e libertação do povo

francês, com repercussão em toda a história da Europa, das Américas, alcançando

até mesmo o Oriente.

Da mesma maneira, o Continente americano, em toda a sua extensão, da América

do Norte aos mais longínquos rincões da América do Sul, teve, na presença da

maçonaria, o movimento libertador, alcançando todos os povos, com destaque para a

nossa terra pátria, com o movimento dos inconfidentes, liderado pelo nosso irmão

maçônico, Joaquim José da Silva Xavier, o Alferes Tiradentes.

Eu poderia citar uma série de momentos históricos da maçonaria na vida da

humanidade, mas isso só faria sentido para aqueles cidadãos que não conhecem a

vida interna dessa ordem, já que, para os irmãos, estou sendo literalmente repetitivo.

Neste momento, além dos visitantes que nos honram com sua presença, temos,

meus queridos irmãos, a oportunidade de ser ouvidos por mais de 50% das cidades

mineiras, por mais de 400 Municípios mineiros. Estamos sendo ouvidos por milhões

de mineiros e, nesta oportunidade, não podemos permitir que uma reunião como esta

pareça um mero gesto de ufanismo ou uma mera ação interna de homenagem. É

mais que isso, é a oportunidade que temos de celebrar uma história constituída de

lutas, que, no presente, que é o que nos interessa, consolida-se em Minas, no Brasil

e no mundo, como uma ordem presente na vida das cidades e dos Municípios.

Estou-me referindo a algo tão valioso quanto a Revolução Francesa, a

Inconfidência Mineira, a Proclamação da República e a libertação dos escravos no

Brasil, que são atos que contaram com a presença decisiva da maçonaria. Quero

falar de um presente significativo como este, como um Deputado que hoje tem a

graça de poder atuar em cerca de 100 Municípios de maneira direta, embora tendo

sempre a consciência de que o meu dever alcança os nossos 853 Municípios.

Vejo aqui o irmão Hélio, do nosso Oriente de Bom Sucesso. Então eu me lembrava,

ao mirar esse irmão que está logo a minha frente, e assim também posso fazê-lo com

vários outros, exemplificando, que, há pouco tempo, ele veio até aqui com os
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veneráveis irmãos daquele Oriente, para nos falar que o hospital da sua cidade

passava por dificuldades. E a maçonaria assumiu o papel de fazer o saneamento

financeiro necessário. Ele veio buscar a ajuda de um irmão. Assim ocorre no Hospital

do Câncer, em Divinópolis, e em inúmeras Apaes, creches, asilos e instituições das

mais diversas, sem nenhuma coloração partidária, sem nenhuma vinculação de

natureza religiosa ou política. O compromisso é único: fazer o bem, elevar templos às

virtudes. Tenho a felicidade de testemunhar esse compromisso há mais de 15 anos,

pois tive a alegria de ingressar na maçonaria e conhecer um pouco da sua sabedoria

antes mesmo de me enveredar pelos cargos públicos. Não busquei a maçonaria

como um trampolim ou como uma forma de alcançar politicamente quem quer que

seja, porque ela não se presta a isso, não tem coloração partidária, e é bom que seja

assim. Entretanto ela tem compromisso político no sentido de buscar a participação

de cada cidadão nos destinos do seu Município, Estado ou país, já que tem como um

dos seus princípios basilares o compromisso com a pátria. E seria palavra vã dizer

compromisso com a pátria, sem ter compromisso com sua gente, com os que sofrem

mais, procurando combater as desigualdades sociais. A maçonaria, quando diz elevar

templos às virtudes e cavar masmorras aos vícios, tem uma opção clara pela

liberdade, pela democracia e pelo combate aos déspotas, às práticas autoritárias, e

isso é política no sentido mais elevado. Isso me encantou nessa ordem e isso me

motiva, meus sereníssimos Grão-Mestres. É bom que se esclareça aos que nos

acompanham que, em Minas, temos o privilégio de ter três obediências ou três

organizações da mesma maçonaria universal, com uma harmonia que nos permite

nos dirigir aos três como sereníssimos. Nessa harmonia serena, convivemos como

uma única ordem, com o mesmo propósito: sermos firmes na defesa de uma

organização social mais justa e fraterna. Portanto, como dizia, sereníssimos Grão-

Mestres, essa é a razão que me move, a cada ano, a propor uma sessão solene de

homenagem para louvarmos a existência da maçonaria em Minas Gerais e

congratularmo-nos com ela. Estamos com os olhos voltados para o futuro e com os

alicerces na nossa história, para termos uma impulsão que nos leve adiante, para o

alto, para a frente. Vivemos um presente bem ao lado do povo, das comunidades em

que atuamos, mas com os olhos voltados para um futuro desafiador, num país em
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que - costumo dizer - a democracia ainda está engatinhando, ainda é muito oral,

ainda é como uma criança que, para perceber as coisas, quer levar tudo à boca. A

democracia oral a que me refiro é a democracia de um país onde podemos tudo

verbalmente: criticar o Presidente, o Deputado, o Prefeito, ou dizer que não

concordamos, entretanto temos muito poucos instrumentos de ação para promover a

justiça social. Temos ainda uma sociedade extremamente desigual, com níveis de

oportunidades absurdamente injustos e desumanos. Nela, as próprias organizações e

instituições ainda não se aperceberam do grau de responsabilidade que possuem. No

momento, deparamo-nos com debates de baixíssimo nível nas casas maiores que

representam nossa organização social e política. É, portanto, uma democracia que

existe, mas que reclama de todos nós atitudes concretas para acompanhar cada um

que elegemos não apenas para ser Presidente da República, Governador ou

Deputado, mas também para ser o síndico, o Vereador, o Presidente da associação

do bairro, a família que constituímos, o filho que temos. O exercício de democracia

começa em casa, na discussão da responsabilidade mútua para construir um mundo

melhor.

São princípios presentes na vida do maçonaria, porque é também dos nossos

fundamentos basilares buscar a evolução do homem. Como pode o homem buscar a

evolução se ele não conhece a si mesmo, se não conhece o seu próximo, se não

assume responsabilidades? E é nessa sociedade desafiadora que a maçonaria tem a

oportunidade de atuar. Temos pela frente uma verdadeira Revolução Francesa, uma

verdadeira Inconfidência Mineira, mas temos bases, muitos alferes e uma estrutura

organizada. A maçonaria precisa, mais do que nunca, mostrar sua cara, sair das

quatro paredes e dizer: “Queremos um Brasil melhor, uma Minas Gerais mais justa,

um combate duro à corrupção. Queremos acompanhar cada um que elegemos e não

aceitamos mais tapinha nas costas como retribuição, queremos atitude e coerência

maçônica daqueles que nos representam”. Portanto, com esse estímulo, termino

minhas palavras dizendo: orgulha-me muito, há quase duas décadas, frequentar as

fileiras de uma ordem que procura e se esforça para ser exemplar. Mais do que

nunca, motiva-me muito organizar uma reunião como esta para dizer para Minas e

para o Brasil que nós, maçons, estamos vivos, ativos e dispostos a dar a nossa
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contribuição por um Estado, por um Brasil, por um mundo melhor. Parabéns,

maçonaria, parabéns, Grande Oriente do Brasil - Seção de Minas Gerais -, parabéns,

Grande Oriente de Minas Gerais, parabéns, grandes lojas maçônicas e parabéns,

cada irmão que acredita que vale a pena elevar templo às virtudes e cavar

masmorras aos vícios, tendo como luz, como referência o grande arquiteto do

universo, que é Deus. Não há maçonaria sem Deus, como não há vida maçônica sem

fraternidade. Agradeço aos irmãos que aqui vieram ou que nos acompanharam.

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, o Deputado Gil Pereira, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega aos Srs.

Janir Adir Moreira, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas

Gerais; Hédison Damasceno, Soberano Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas

Gerais; e Amintas de Araújo Xavier, Eminente Grão-Mestre do Grande Oriente do

Brasil - Minas Gerais, de placas alusivas a esta homenagem. As placas contêm os

seguintes dizeres: “A conquista do autoconhecimento como caminho para alcançar a

verdade e a liberdade pertence à essência da maçonaria em todo o mundo. Mas a

motivação maior da ação de seus membros - a fraternidade - hoje se amplia com a

defesa de uma mais justa distribuição das riquezas pessoais e nacionais como

condição indispensável para a felicidade coletiva”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Domingos Sávio, coautor do requerimento

que deu origem a esta homenagem, para fazer conosco a entrega das placas.

- Procede-se à entrega das placas.

Palavras do Sr. Janir Adir Moreira

Exmos. Deputados Gil Pereira, representando o ilustre Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Domingos

Sávio, coautor do requerimento que deu origem a esta solenidade; irmão Amintas de

Araújo Xavier, Eminente Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais;

irmão Hédison Damasceno, Soberano Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas

Gerais; queridos irmãos presentes nesta reunião; minhas senhores e meus senhores;

ilustres componentes da Banda do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

ilustres irmãos e familiares que nos assistem em todos os rincões de Minas pela TV
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Assembleia; minhas senhoras e meus senhores; é com incontida alegria que

recebemos a manifestação de carinho dos ilustres representantes do povo de Minas

Gerais, legitimamente congregados nesta Casa, que é de todos nós e de onde se

originam os nossos códigos de conduta e de comportamento e as nossas leis maiores

do Estado por meio das quais é possível estabelecer-se a organização social e a

arrecadação do Estado, assim como a distribuição da renda aos nossos

conterrâneos. Sentimo-nos encorajados, queridos irmãos, em afirmar que, ao se

engrandecerem os homens, apequenam-se as dificuldades. Este é o momento

especial para enaltecermos as expressivas realizações da maçonaria. Para economia

de tempo, vamo-nos abster de falar sobre cada uma delas, eis que o ilustre

Deputado, coautor do requerimento, aqui já fez um resumo muito importante que deu

a todos a ideia exatamente dos princípios fundamentais da ordem e de suas

realizações.

Nesta Casa, que representa a mais viva expressão das práticas democráticas,

ardorosamente defendidas pela maçonaria no curso da história, mais uma vez,

sentimo-nos honrados com as homenagens que são dirigidas à nossa instituição. A

maçonaria, em seus princípios básicos, sempre buscou caminhos que viabilizem o

bem-estar social e edifiquem uma sociedade mais justa, igualitária, ética, fraterna e

democrática, enfim, que representam o grande objetivo dos seres humanos que

procuram, no decorrer da vida, diminuir os conflitos sociais e, consequentemente,

atender os interesses da coletividade. Conquistas foram muitas, meus queridos

irmãos e amigos, mas dormir sobre os louros da vitória, não nos parece ser uma

atitude que possa proteger alguém contra a incerteza do futuro. Já dizia Sócrates,

pelas palavras de Platão, que os deuses aos homens tudo perdoam, menos a

omissão. E a maçonaria, que nunca se omitiu diante dos desafios que lhe foram

impostos pelas condições sociais em todo o planeta, no presente também continua

com esse mesmo objetivo e com um trabalho diuturno visando à estruturação e à

reestruturação das organizações sociais, ao bem-estar do cidadão como um todo,

enfim, buscando os grandes objetivos de aperfeiçoamento do homem, que é o

postulado maior da instituição; o homem aperfeiçoar-se para, aperfeiçoado, poder

servir. A maçonaria, portanto, ilustres irmãos e amigos aqui presentes e que nos
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assistem em toda a Minas Gerais, ao selecionar os seus membros, busca exatamente

aqueles que reúnam as condições para a prática constante da defesa dos princípios

morais e éticos. E, acima de tudo, aqueles que possam, por meio de suas ações,

contribuir para o alcance desses objetivos. Somos incansáveis nessa perseguição de

objetivos. A nós, como dirigentes da instituição, é reservada a grande

responsabilidade da condução de seus destinos, incentivando os nossos irmãos à

defesa intransigente dos valores que procuramos desvendar.

Certamente é hora de, mais uma vez, bradarmos o grito de Minas, o grito pela

liberdade e pela restauração dos valores morais e éticos da sociedade brasileira.

Temos a convicção de que os ilustres Deputados que compõem esta Casa do povo

somam-se conosco na busca desses ideais, o que faz com que a maçonaria possa

engrandecer-se de ter como parceira, nas suas empreitadas, a Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, assim como o governo de Minas, que, com

seriedade, tem conduzido o nosso Estado para portos mais seguros e tranquilos. Isso

faz com que nós, mineiros, possamos nos orgulhar da estruturação político-social que

temos em nosso país. Estão todos de parabéns.

Vivemos momentos, meus queridos amigos, de absoluta carência de ética e moral

no comportamento social. É exatamente para contrapor a essa degradação que tanto

mal faz aos povos que deveremos unir forças no combate incessante àqueles que

são destituídos desses valores e que, muitas vezes, organizam-se para o mal e para

o prejuízo de toda a nação brasileira, pois a harmonia entre os seres e o crescimento

de qualquer instituição somente se viabiliza quando as ações dos que a dirigem são

pautadas no limite do comportamento ético e impregnadas de honestidade e

propósito sadios. Ainda mais quando podem esses dirigentes contar com a

compreensão, o apoio e a parceria de dirigentes outros de instituições congêneres

que se somam à maçonaria nessa empreitada.

Portanto, nós que dirigimos as três Obediências Maçônicas de Minas sentimos

orgulho de poder contar com as instituições da sociedade organizada de Minas, da

iniciativa privada e do governo de Minas Gerais.

Com vistas ao alcance desses objetivos, no mês passado, participamos, em

Brasília, do movimento nacional pela restauração dos princípios éticos da sociedade,
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através do “Fórum Nacional - Ética e Cidadania na Sociedade Brasileira”, realizado na

Câmara Federal, que contou com a adesão de importantes entidades representativas,

entre elas, o Conselho Federal da OAB, o Rotary Internacional, Lions Clubes, a

Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB -, a Associação Nacional dos

Membros do Ministério Público - Conamb -, a União Nacional dos Legislativos

Estaduais - Unale -, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - e o

Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil - Conic -, entre outros.

Naquela sessão de abertura, tivemos a alegria de sentir que a união dessas

entidades será capaz de conscientizar a sociedade brasileira para a urgente

necessidade de restauração desses valores. Cabe-nos, agora, já que estamos em

campo, dentro de nossas instituições, incentivar os nossos irmãos para, conosco,

nesta grande empreitada, ajudar-nos nesse trabalho de conscientização. Igualmente

ocorreu em Goiânia, no mês de julho, a realização da Assembleia Geral da

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, onde nos reunimos, os 27 Grão-

Mestres das Grandes Lojas brasileiras. A tônica de toda discussão foi exatamente a

restauração dos valores morais e éticos e o combate intransigente à corrupção que

caminha a passos largos em nossa nação. É o momento de reverenciarmos, portanto,

essa maravilhosa Ordem Universal Maçônica, constituída por homens de todas as

raças e nacionalidades, acolhidos por iniciação e congregados em Lojas, nas quais,

auxiliados por símbolos e alegorias, estudam e trabalham para o aperfeiçoamento da

sociedade brasileira.

Nesta oportunidade, agradecemos ao ilustre Deputado e querido irmão Domingos

Sávio a indicação desta reunião, e ao irmão Juninho Araújo, coautor do requerimento,

os exemplos de grandes realizações que vemos nas suas respectivas atuações

parlamentares. A convivência, há anos, com o Deputado Domingos Sávio nos faz crer

que a prática das boas virtudes e o interesse pelas causas comuns do povo mineiro

são capazes de promover grandes realizações. E o Deputado tem promovido essas

realizações. Ele é um exemplo de cidadão, de homem, de político, e, acima de tudo,

exemplo para a maçonaria, que tem orgulho da prática e dos postulados que prega

diuturnamente.

Na administração da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, temos, como linha
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básica de ação, o estreitamento de nossas relações institucionais com os órgãos da

sociedade organizada nas áreas pública e privada, sendo indiscutível que, todas as

vezes em que nos aproximamos de outras organizações que têm interesses comuns,

nós nos fortalecemos. Apenas a união é capaz de multiplicar as nossas ações e as

nossas instituições. É com a união que nos sentimos cada vez mais fortes.

Agradecemos, nesta oportunidade, ao povo de Minas Gerais, que tem contribuído

para que esse trabalho se realize. Agradecemos aos irmãos das Três Obediências

que, espalhados por todos os rincões deste Estado, diuturnamente, buscam a

satisfação dos interesses de suas respectivas comunidades, levando os preceitos

maçônicos, defendendo os interesses em todas as áreas que afetam o povo de cada

localidade. Os líderes da maçonaria, os veneráveis, os delegados, os grão-mestres e,

assim, sucessivamente, todos que ocupam posições até aqueles que acabam de

ingressar na ordem, em uma grande força de união, serão capazes de realizar

mudanças. Nós os convocamos para a grande empreitada de restabelecimento dos

princípios morais e éticos da sociedade brasileira.

Também não poderíamos deixar passar esta oportunidade sem registrar para o

povo de Minas nossa admiração pelo trabalho desenvolvido pelo governo, por meio

do nosso ilustre Governador, Dr. Aécio Neves, em quem depositamos nossa

confiança em dias melhores para a Nação brasileira. Parabéns ao governo de Minas,

parabéns à Assembleia e ao povo mineiro, pois, por nossas tradições, podemos dizer

que este Estado tem preservado, apesar das tempestuosas situações brasileiras, em

todas as circunstâncias, a ética, a moral e o grande interesse de crescermos, e nós

queremos crescer.

Particularmente, nós, os maçons, queremos olhar nos olhos de nossos irmãos no

futuro e ver estampada a alegria de saber que são corresponsáveis por um grande

trabalho de reconhecimento dos valores que todos, a cada dia, buscamos preservar.

Muito obrigado a todos. No próximo ano, com certeza, estaremos nesta Assembleia

para outras homenagens. Há anos esta Casa tem demonstrado sensibilidade para

com a nossa instituição. Como dizia o ilustre Deputado Domingos Sávio, não seria

uma homenagem, mas um congraçamento. Esse congraçamento, com toda certeza,

vai levar-nos a maiores realizações. Muito obrigado.
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Palavras do Sr. Amintas de Araújo Xavier

Exmo. Sr. Deputado Gil Pereira, nesta oportunidade representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, há pouco dizíamos ao Deputado Gil

Pereira que os 65 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais

serão comemorados na cidade de Montes Claros. Irmão Janir Adir Moreira,

Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; irmão Hédison

Damasceno, Soberano Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais; Exmo. Sr.

Deputado Domingos Sávio, coautor do requerimento que deu origem a esta

solenidade e também Deputado na poderosa Assembleia Estadual Legislativa do

Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais; inicialmente, em nome do Grande Oriente

do Brasil - Minas Gerais, agradeço a iniciativa do nosso irmão Domingos Sávio, do

Deputado Juninho Araújo, que, contando com a aquiescência da maioria desta Casa,

em votação na sessão, aprovaram o requerimento para que a maçonaria mineira

fosse homenageada mais uma vez, como tem acontecido nos últimos anos.

Meus irmãos, hoje o clamor de indignação que varre o Brasil de norte a sul, de leste

a oeste, é sabidamente a crise do Senado. Algo de novo? Sabemos que não.

Infelizmente, sempre há uma crise de plantão, e as apurações acabam em nada, para

não usar o nome daquela iguaria italiana, bem ao gosto popular, que adjetiva o

resultado das apurações desses escândalos. Ouvimos sempre com atenção as

manifestações de repúdio ao problema vivido pelo Senado brasileiro quando

visitamos as nossas lojas pelo interior de Minas e também na Capital. Como não

poderia deixar de ser, solidarizamo-nos com esses protestos. O Grande Oriente do

Brasil está engajado na campanha Ficha Limpa. Exortamos todos os maçons do

nosso Estado a participarem desse movimento. A Suprema Congregação da

Federação do Grande Oriente do Brasil, reunida em julho passado com todos os 27

Grão-Mestres que compõem a Federação do Grande Oriente do Brasil, discutiu dois

temas de interesse nacional e outro que mereceu a atenção não só da comunidade

maçônica do Grande Oriente do Brasil, mas de todas as instituições voltadas para o

progresso da Nação: a educação como fator de desenvolvimento. Não se busca o

desenvolvimento de nenhuma nação por meio da tecnologia, das pesquisas

científicas, se não elegermos a educação como prioridade. Infelizmente, sabemos



____________________________________________________________________________
1075

que a educação de boa qualidade, que permite aos nossos jovens ingressarem nas

universidades federais, é alcançada em colégios caros, via de regra acessíveis a

poucas pessoas. Até quando ficaremos restritos aos discursos de protesto e

manifestaremos a nossa indignação apenas por meio de uma retórica surrada, que

sabemos não surtiu nem surtirá o efeito que todos desejamos? Por mais persuasiva e

coerente que seja a retórica, jamais alcançaremos nossos objetivos se não

passarmos do discurso à ação. Qual ação nos cabe como maçons? Agirmos como

formadores de opinião, buscando o melhor para o social ou a construção do futuro,

como bem enfatizou o nosso irmão Deputado Domingos Sávio. Essa é a nossa

responsabilidade. Entretanto, tal qual a retórica, a ação também não trará nenhum

resultado se não agirmos no nosso meio profissional, social, familiar, etc. Precisamos

da coerência dos nossos exemplos. É isso o que a sociedade espera de nós. Os

nossos exemplos têm de andar de mãos dadas com os nossos discursos. A

sociedade, principalmente nas comunidades interioranas, vigia-nos e espera de nós

sempre algo de bom. Dentro da minha humilde ótica, penso que esse é um dos

caminhos. Há outros caminhos? Com certeza sim, mas todos pedem só uma coisa:

ação. A pergunta que deixo para a reflexão de todos os presentes, dos nossos

irmãos, das nossas cunhadas, das nossas sobrinhas, dos nossos sobrinhos, dos

cidadãos que não pertencem à maçonaria, mas que igualmente esperam que o nosso

progresso se inicie já: vamos agir? Boa-noite e muito obrigado.

Palavras do Sr. Hédison Damasceno

Exmo. Sr. Deputado Gil Pereira, representando o Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; meu querido

irmão Amintas de Araújo Xavier, eminente Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil -

Minas Gerais -; querido irmão Janir Adir Moreira, sereníssimo Grão-Mestre da Grande

Loja Maçônica de Minas Gerais; Exmo. Deputado Domingos Sávio, coautor do

requerimento que deu origem a esta solenidade; senhoras, senhores e meus queridos

irmãos, antes de qualquer pronunciamento, quero cumprimentá-los pelo dia que hoje

vivemos, o dia 20 de agosto, o Dia do Maçom, o nosso dia. Portanto, deixo aqui o

abraço do Grande Oriente de Minas Gerais, das sereníssimas grandes lojas de Minas

Gerais e do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais - a todos os maçons que aqui se
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encontram e àqueles que nos acompanham pela TV Assembleia.

Muito pouco me resta para falar aos queridos irmãos, já que os oradores que me

antecederam, a começar pelo irmão Domingos Sávio e pelos demais Grão-Mestres

que dirigem as obediências amigas, falaram muito bem. Entretanto, a maçonaria

ainda tem outro lado, e há a necessidade de mostrá-lo. Ouvimos, com muita atenção,

tudo aquilo que foi dito pelos irmãos que me antecederam nesta tribuna, mas é

preciso falar um pouco mais forte e com maior veemência. Esta solenidade que

anualmente revivemos, nesta Casa Legislativa, Casa do povo mineiro, por iniciativa

dos nossos irmãos Deputados que tanto a dignificam, representa uma homenagem

aos maçons e à maçonaria universal, que têm este dia como seu. É o reviver de um

fato que marcou o destino da nossa pátria e abriu o caminho para a independência.

As circunstâncias que a antecederam são por demais conhecidas. É sempre no

passado que colhemos o material necessário à edificação do futuro. O que é a

história se não a experiência do passado iluminada pela luz do presente e do futuro?

A maçonaria, constituída por homens livres e de bons costumes, representa todos os

segmentos sociais unidos em um ideal comum, sendo regida por princípios morais e

éticos universalmente cimentados e consagrados.

Não sendo órgão de nenhum agrupamento político, religioso ou social, dedica-se ao

estudo de todos os problemas que atormentam o homem, disseminando ideias de

paz, de justiça, de fraternidade, sem distinção de raça, credo ou nacionalidade. Sem

prejuízo de seus princípios básicos, a maçonaria, como instituição humana, sensível

aos tempos e aos costumes, não poderia nem poderá ficar indiferente aos

acontecimentos de nossa época, políticos e sociais, atuando dentro de seus padrões

éticos.

Lutamos contra a crise política e social que estamos vivendo, diariamente divulgada

pelos órgãos de comunicação, com repercussões vergonhosas, pondo à mostra um

sistema de corrupção instalado em nosso país, ferindo de morte a ética e a moral. O

destemor e a desfaçatez com que praticam tais ilegalidades levam-nos a terríveis

reflexões. Assusta-nos o quanto tem sido fácil o exercício da corrupção

administrativa, política e profissional. Fica à mostra uma prática viciosa, conivente,

que tem permitido o mau uso do dinheiro público e a utilização de favores
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burocráticos. A corrupção nasce das fragilidades institucionais e da ineficiência da

gestão administrativa do País nos três Poderes, devido à ausência de medidas

legislativas adequadas e impeditivas, de sólido embasamento moral e ético, a exigir

enérgicas e eficazes ações do Poder Legislativo.

Veja-se como o Senado está nos estertores da degradação, paralisado há três

meses com o bate-boca diário sobre a renúncia ou sobre o licenciamento de seu

Presidente. Até parece um acerto de contas. Senadores quase chegam ao desforço

físico, antecedido de troca de palavras de baixo calão, como “espero V. Exa. lá fora”.

Pululam acusações de mordomias, de vantagens ilícitas, de privilégios, de passagens

e de verbas indenizatórias. Qual Senador está isento de atirar a primeira pedra?

Entretanto, muitos continuam lançando-as, esquecendo-se do próprio telhado de

vidro? E o problema não vai parar por aí, meus queridos irmãos. Seguirá até o dia da

eleição, em 3/10/2010, lamentavelmente.

Os noticiários nos deixam perplexos: já não sabemos o que é certo, o que é errado,

o que é verdade, o que é mentira. Os órgãos de comunicação entram na dança,

esquentando as notícias velhas em busca de audiência, lançando versões duvidosas,

impregnadas de partidarismo, de parcialidade, ao gosto de toda casta de leitores. Os

problemas sociais estão em segundo plano em proveito de interesses corporativos e

imediatistas. Eis o cenário em que vivemos. Felizmente, podemos dizer com

convicção e com certeza, nesse panorama não se inclui o que se passa em Minas

Gerais.

O nosso Legislativo, o nosso Judiciário e também o Executivo parecem imunes a

esse momento tão triste. Para nós, maçons, tais práticas são inconcebíveis,

inadmissíveis e censuráveis, porque afrontam os princípios e o sistema de moralidade

da ordem maçônica, que nos cumpre preservar e praticar a todo custo. Daí o nosso

protesto e o nosso repúdio.

Aqui, está representada a maçonaria mineira por suas três obediências: o Grande

Oriente de Minas Gerais, a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais e o Grande

Oriente do Brasil, nas pessoas de seus Grão-Mestres e representantes de suas lojas,

que sempre prestigiam essa solenidade. Os maçons sempre se preocuparam com o

destino de nossa Pátria, desde os tempos coloniais até os dias de hoje, agindo por
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meio das lojas e de organizações sociais, culturais e profissionais de que participam

ou são membros, entre os quais podemos destacar o Congresso Nacional, as

Assembleias Legislativas dos Estados, as Câmaras de Vereadores e as associações

de classe, todos trabalhando, ainda que discretamente, a serviço do bem comum e

em consonância com os preceitos e ensinamentos maçônicos. Os maçons, como

membros atuantes da sociedade, atuam e trabalham obedientes aos padrões éticos e

morais que nos incute a ordem maçônica, combatendo os vícios que corrompem o

homem, degradam a sociedade e destroem os bons costumes. Defendem os maçons,

como princípio básico da educação, a formação de caráter elevado, patriotismo,

sentimento de dever de humanidade, que sempre recorrem e dão exemplos. O

maçom tem por dever orgulhar-se de ser correto e envergonhar-se da prática de

ações condenáveis. Essa é a nossa posição numa cruzada comum pela restauração

da lisura, da probidade e da correção na vida pública, pessoal e social. Grandes

maçons do passado e do presente têm-se distinguido nessa luta pela restauração dos

bons costumes. Alguns, como o nosso irmão Rui Barbosa, paladino da liberdade e

dos bons costumes, envergonhando-se de situações semelhantes às que estão

ocorrendo em nossos dias, na política e na administração pública, chegou a dizer:

“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver

crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o

homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser

honesto”. Fechamos essa página com o Pe. Antônio Vieira: “Miserável não é a

república onde há delitos, senão onde falta a punição deles”.

Aos nobres Deputados Domingos Sávio e Juninho Araújo, que, com a aquiescência

da Casa, permitiram que hoje estivéssemos aqui, neste congraçamento, que muito

dignificam, honram e representam nossa ordem e a maçonaria mineira, aos quais

devemos o requerimento para esta reunião especial, ao Presidente desta Casa e

demais membros aqui presentes deixo aqui expresso o nosso agradecimento por tão

grata homenagem ao maçom em seu dia nacional, que tanto exalta nosso sentimento

maçônico e cívico.

Parabéns, meus irmãos, por seu dia. Parabéns pelo comportamento. É o que a

maçonaria espera de vocês: que sejam exemplos, que trabalhem em benefício do



____________________________________________________________________________
1079

nosso semelhante, que, em cada lugar a que compareçam, ali se comportem e

mostrem que há um maçom. Parabéns a vocês. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Bios, criada há dois anos por

músicos da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais com o

intuito de levar música instrumental dos mais diversos estilos à sociedade mineira.

Com o repertório bastante variado e inovador, a Bios vem destacando-se no cenário

musical mineiro, com participações em grandes eventos. Hoje a Bios apresentará à

distinta plateia, sob o comando do Subten. Buenos Aires, as canções: “A String of

Pearls”, de Jerry Gray; “Easy”, de Lionel Ritchie; e “Água da Vida”, de João

Alexandre.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Sr. Amintas de Araújo Xavier, Eminente Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil -

Minas Gerais -; Janir Adir Moreira, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja

Maçônica de Minas Gerais; Hédison Damasceno, Soberano Grão-Mestre do Grande

Oriente de Minas Gerais; ilustre amigo Deputado Domingos Sávio, autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade, esta Casa está preparando, para os

próximos meses, uma série de atividades comemorativas dos 20 anos da

Constituição Estadual de 1989. O sentido maior dessa iniciativa é lembrar os avanços

do texto constitucional vigente, que reproduz e amplia instrumentos previstos na

Constituição Federal de 1988, assim como a mobilização popular que influenciou a

elaboração das duas Cartas. Entre os avanços institucionais da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais nas duas últimas décadas, em boa parte decorrentes do

processo constituinte de 1989, destacam-se a criação de mecanismos de participação

da sociedade no processo legislativo, a educação para a cidadania, a interiorização

das atividades parlamentares, a qualificação do corpo técnico, a informatização e a

modernização administrativa. Todas essas iniciativas tiveram por objetivo ampliar as

condições para que a Casa cumpra com eficiência suas funções, notadamente a que

lhe é peculiar: a elaboração e a produção de leis, mais especificamente leis de

qualidade, aquelas que contribuam de fato para o desenvolvimento do Estado em
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sentido amplo, englobando o crescimento econômico, a redução das desigualdades e

a justiça social.

Tais considerações têm o propósito de lembrar a afinidade existente entre os

princípios que orientam a atuação deste Parlamento e os ideais que originaram e

sempre impulsionaram as organizações maçônicas. A prática sempre presente nesta

Casa de cultivar os valores democráticos e de buscar para o Estado um

desenvolvimento equânime, do qual se beneficiem todos os mineiros, sintoniza-se

com o princípio da maçonaria de agir pelo bem comum e com seus conceitos

fundamentais de liberdade, igualdade e fraternidade. Tais conceitos, desenvolvidos

no iluminismo, inspiraram históricos movimentos políticos no mundo ocidental,

notadamente a Revolução Francesa, sendo absorvidos logo a seguir no Continente

Americano. Nesse contexto, influenciaram alguns dos episódios mais relevantes da

história do nosso país, como a Independência e a Inconfidência Mineira. Foram

maçons figuras notáveis no processo de construção da nacionalidade brasileira, como

Pe. Feijó, José Bonifácio de Andrada, Dom Pedro I, Duque de Caxias, Bento

Gonçalves, Barão de Mauá, Gonçalves Ledo, Joaquim Nabuco, Frei Caneca, Quintino

Bocaiúva, José do Patrocínio, Rui Barbosa e boa parte dos Presidentes da República.

Resgatando as concepções de democracia e de coisa pública da civilização grega e

contrapondo-se ao obscurantismo da Idade Média, os princípios da maçonaria, que

se desdobraram na liberdade de expressão, no livre arbítrio, na busca constante da

verdade e do conhecimento, tiveram inegável influência nos sistemas econômicos e

nas formas de governo ocidentais. Pela atuação de suas organizações e de seus

membros, particularmente no âmbito do nosso Estado, sabemos que a maçonaria

mantém intactos os ideais que a fizeram respeitada em todo o mundo, indutivos da

prática da liberdade individual, da igualdade de direitos e obrigações, da dignidade da

pessoa humana, da solidariedade e da prevalência do interesse coletivo.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais homenageia e parabeniza, nesta

solenidade, nas pessoas dos Srs. Janir Adir Moreira, Sereníssimo Grão-Mestre da

Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; Amintas de Araújo Xavier, Eminente Grão-

Mestre do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais -; e Hédison Damasceno,

Soberano Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, toda a comunidade
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maçônica do nosso Estado pela inestimável contribuição que tem dado para o

aprimoramento de nossas instituições e de nossa sociedade. Parabéns a todos e o

nosso muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 24, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.810/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação ao trecho rodoviário que liga o Município de Divisa Nova ao

Município de Botelhos.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103, I, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.810/2008 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Deputado Agostinho Patrús ao trecho da Rodovia LMG-880 que liga os Municípios de

Divisa Nova e Botelhos.

O ex-Deputado Agostinho Patrús, nascido em Belo Horizonte, em 1939, deixou um

legado de obras ao longo de sua vida como homem público, ficando conhecido por

seus relevantes atos praticados no cenário político mineiro. Médico por formação e

político por convicção, destacou-se em sua carreira, quando exerceu nesta Casa seis

mandatos consecutivos (1983-2007).

No Poder Executivo, exerceu os cargos de Secretário de Estado da Casa Civil

(1997-1998), no governo Eduardo Azeredo, e de Secretário de Estado de Transportes
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e Obras Públicas (2003-2006), no governo Aécio Neves, quando contribuiu de forma

decisiva para a implementação dos programas Pró-MG e Próacesso, para a

readequação e modernização do Expominas e para a construção da Linha Verde.

Foi eleito Presidente do Colégio de Secretários de Transportes, colegiado que

integra todos os Estados brasileiros, tendo sido reconduzido ao cargo. Exerceu,

também, o cargo de Diretor Vice-Presidente da Cemig, até o seu falecimento, em

2008.

Agostinho Patrús, um dos principais responsáveis pela construção do trecho da

Rodovia LMG-880 que liga os Municípios de Divisa Nova e Botelhos, cujas obras se

encontram em fase final, foi um homem que obteve grande destaque no meio político,

fato que o deixa até hoje na lembrança do povo mineiro como uma personalidade

que, no exercício de suas atividades políticas, revelou seriedade e comprometimento

com a preservação dos valores de nosso Estado.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise é justa e oportuna, demonstrando o reconhecimento do povo mineiro aos

relevantes serviços prestados por ele.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.810/2008, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.869/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à estrada que liga o Município de Alagoa ao Município de

Itamonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Vem agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.869/2008 pretende dar a denominação de Osvaldo Martins de

Barros ao trecho da Rodovia LMG-881 que liga o Município de Alagoa ao Município

de Itamonte.

A homenagem que se pretende fazer por meio do projeto de lei em análise é justa e

oportuna, uma vez que Osvaldo Martins de Barros foi funcionário público exemplar e

trabalhou na Unidade Municipal Cadastral do Incra de Alagoa. Sensato e conciliador,

teve a atuação pautada pelo interesse público e pela defesa das reivindicações da

população rural.

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

Justiça, tem a finalidade de identificar corretamente o trecho que se pretende

denominar

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.869/2008, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.485/2009

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação das Empresas de Outdoor e Similares do Interior de

Minas – Asdoor –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

Queridos pais, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe

agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.485/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

das Empresas de Outdoor e Similares do Interior de Minas – Asdoor –, com sede no
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Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade coordenar e proteger a

atividade econômica desenvolvida pelas suas associadas, isto é, todas as pessoas

jurídicas cujas atividades correspondem à produção, montagem ou veiculação de

tabuletas de “outdoor” e similares.

Busca, também, colaborar com o poder público, zelando pela obediência às normas

legais; promove o aperfeiçoamento técnico por meio de cursos, conferências e

palestras; mantém serviços de assistência jurídica preventiva e de consultoria nas

diversas áreas de interesse do quadro associativo; estimula a publicação de jornais,

revistas e qualquer outro meio de comunicação para divulgar o seu trabalho.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.485/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.491/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Municipal de Desenvolvimento Integrado de Canaã

– AMDI –, com sede no Município de Canaã.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.491/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Municipal de Desenvolvimento Integrado de Canaã, que tem como finalidade

incentivar e promover atividades que visem ao desenvolvimento e à melhoria da

qualidade de vida da população rural e urbana desse Município.

Com esse propósito, estimula a participação da comunidade nas discussões de
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assuntos relativos ao seu interesse e na busca de soluções para seus problemas,

promove atividades educativas nas áreas de lazer, saúde, esporte e cultura, incentiva

as obras organizacionais das mulheres locais, orienta sobre a preservação do meio

ambiente e desenvolve ação de apoio à família, especialmente à criança, ao

adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência.

Conclusão

Isso exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.491/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.492/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Novo Cruzeiro – Ambanoc –,

com sede no Município de Ipatinga.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.492/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro – Ambanoc –, com sede no Município de

Ipatinga, que tem como finalidade congregar órgãos e pessoas interessadas em

atender às demandas dos moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais, culturais,

esportivas e de lazer, mobiliza os associados para participar de suas iniciativas de

interesse social, fomenta a integração e a solidariedade entre eles e a comunidade,

presta assistência às pessoas carentes, orienta sobre a preservação do meio

ambiente e firma convênios com órgãos públicos e empresas privadas para subsidiar

suas iniciativas.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.492/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.494/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Tribuna, com sede no

Município de Ipatinga.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.494/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais da Tribuna, com sede no Município de Ipatinga, que possui

como finalidade desenvolver quaisquer atividades que possam contribuir para o

fomento e racionalização das explorações agropecuárias, visando ao fortalecimento

econômico e social dos seus associados.

Na consecução de seus propósitos, promove o beneficiamento, o armazenamento,

a industrialização e comercialização da safra agrícola; desenvolve atividades nas

áreas da saúde, da educação, da cultura, do esporte e do lazer; visa à integração de

seus beneficiários no mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes;

adquire, constrói ou aluga bens móveis e imóveis necessários às suas instalações;

combate a fome e a pobreza; oferece assistência às famílias carentes.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.494/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.496/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Monte Alegre, com sede no

Município de Três Corações.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.496/2009 visa a declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Monte Alegre, com sede no Município de Três Corações,

que possui como finalidade implementar ações para buscar a melhoria da qualidade

de vida dos habitantes locais.

Com o intento de alcançar seus objetivos, promove a melhor integração entre seus

associados e a comunidade; busca junto a autoridades competentes soluções para os

problemas coletivos; desenvolve atividades assistenciais, educacionais, culturais,

esportivas e de lazer; oferece cursos profissionalizantes objetivando a integração dos

seus associados no mercado de trabalho; protege a saúde da família; orienta sobre a

preservação do meio ambiente; realiza encontros, debates e seminários com o intuito

de sistematizar propostas que atendam às reivindicações da população local; presta

assistência médica, desenvolvendo programas de esclarecimento sobre a aids e

outras doenças infectocontagiosas; defende os direitos da criança, do adolescente e

do idoso; e atua na promoção da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de

outros valores universais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.496/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.498/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente de Citrolândia Divino Ferreira Braga, com

sede no Município de Betim.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.498/2009 visa a declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente de Citrolândia Divino Ferreira Braga, com sede no Município de Betim,

que possui como finalidade congregar órgãos e pessoas interessadas em atender às

demandas dos moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais, culturais,

esportivas e recreativas; mobiliza os associados para participarem de suas iniciativas

de interesse social; protege a saúde da família, priorizando a maternidade, a infância,

a adolescência e o idoso; fomenta a integração e a solidariedade entre associados e

comunidade; cria e mantém escolas de formação profissionalizante, creches e

centros de convivência e de atendimento ao idoso; e firma convênios com órgãos

públicos e entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.498/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.



____________________________________________________________________________
1089

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.499/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária de Ribeirão das Neves Cidadania Ativa

– Assocrin –, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.499/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Ribeirão das Neves Cidadania Ativa – Assocrin –, com sede no

Município de Ribeirão das Neves, que tem como finalidade produzir programas

culturais, educativos e informativos de interesse da comunidade local.

Dessa maneira, presta serviços de utilidade pública integrando-se aos serviços de

defesa civil, sempre que necessário, estimula a prática do lazer e da cultura,

promovendo o melhor convívio social, contribui para o aperfeiçoamento profissional

de jornalistas e radialistas e divulga valores éticos indispensáveis à organização da

sociedade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.499/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 52/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente, e encaminhado a esta Casa
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por meio do Ofício nº 28/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe “institui o

Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências”.

Preliminarmente, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição

e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, do Regimento Interno, emitir parecer sobre o mérito da matéria.

Fundamentação

A proposição em epígrafe institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas

do Estado, para publicação e divulgação dos atos processuais e administrativos.

Altera, ainda, dispositivos da Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008, para adequá-la

à nova versão eletrônica das publicações.

Como salientado pela Comissão de Constituição e Justiça, o Tribunal de Contas é

uma ferramenta técnica fundamental, colocada à disposição do Poder Legislativo,

bem como de toda a sociedade, para fiscalizar as receitas e as despesas do poder

público, apurando se os recursos financeiros foram gastos para o fins devidamente

autorizados.

Ademais, pode a Corte de Contas organizar seus serviços, sendo de sua

competência privativa, por seu Presidente, a criação e a extinção de cargo e função

públicos e a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores, nos termos do

art. 66, II, da Carta mineira.

A medida prevista no projeto é mais uma iniciativa do Tribunal de Contas que visa a

conferir mais transparência às ações públicas, de forma que o cidadão possa exercer

o controle social e os gestores públicos possam acompanhar as decisões de seu

interesse.

Cabe destacar que os atos publicados no Diário Oficial Eletrônico têm validade para

todos os efeitos legais — inclusive em relação aos prazos processuais. Além disso,

as informações disponibilizadas têm ampla segurança, uma vez que será utilizada

certificação digital e assinatura eletrônica, credenciadas pela Infraestrutura de Chaves

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Por fim, ressaltamos que a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça aprimora a redação do projeto, uma vez que indica o órgão no qual a versão

impressa será publicada.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

52/2009 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira, relator - Padre João - Gustavo

Valadares - Ivair Nogueira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/8/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Weliton Prado e Juarez Távora

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

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

de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.661 a 3.666/2009 - Requerimentos nºs 4.425 a

4.448/2009 - Requerimentos dos Deputados Ruy Muniz, Célio Moreira e outros e Ivair

Nogueira e outros e da Comissão do Trabalho - Comunicações: Comunicações dos

Deputados Tiago Ulisses, Elmiro Nascimento e Arlen Santiago - Registro de presença

- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Alencar da Silveira Jr., Durval Ângelo,

Carlos Mosconi, Juarez Távora e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Despacho de Requerimentos:

Requerimentos dos Deputados Célio Moreira e outros e Ivair Nogueira e outros;

deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão do Trabalho;

aprovação - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; deferimento; discurso do

Deputado Sargento Rodrigues - Registro de presença - Requerimento do Deputado

Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre João - Requerimento do

Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio;

questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir -



____________________________________________________________________________
1093

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira

- João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães

- Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, agradecendo convite para

participar da mesa de abertura do ciclo de debates “Constituição e Democracia - 20

anos da Constituinte Estadual” e informando que será representado no evento pelo

Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado.

Do Sr. Ramon Tomás Villagra Delgado, Cônsul-Geral da República Argentina em

Belo Horizonte, informando que nos dias 1º a 4/9/2009 visitará esta cidade a Missão

Comercial de Turismo Idiomático da Província de Córdoba, Argentina, informando,

ainda, o interesse do Deputado Rodrigo Serna, integrante da Missão, em se reunir
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com parlamentares desta Casa e especialmente com as Comissões de Turismo e do

Mercosul.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 4.212/2009, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Paulo Brant, Secretário de Cultura, prestando informações relativas ao

requerimento das Comissões de Fiscalização Financeira e de Participação Popular

encaminhado por meio do Ofício nº 1.895/2009/SGM.

Do Sr. Clóvis Ferraz, Presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais,

enviando cópia da filmagem da abertura e das palestras da XIII Conferência Nacional

dos Legislativos Estaduais, realizada nos dias 27 a 29/5/2009, em Belém (PA).

Dos Srs. Carlos Antônio Candinho e Fernando de Souza Costa, respectivamente

Presidente da Câmara e Prefeito Municipal de Carangola, e Albino Neves, Presidente

da Abraluz, solicitando a esta Casa seja encaminhada ao Presidente da República

manifestação favorável à realização, pelo Ministério dos Transportes, de estudos

sobre a viabilidade de a Ferrovia Transcontinental, que ligará os Oceanos Atlântico e

Pacífico, passar por Carangola.

Da Sra. Dilene Dileu, Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares,

dando ciência de que essa Câmara aprovou o Requerimento nº 599/2009, do

Vereador Lierte Júnior e da Vereadora Dilene Dileu, em que solicitam seja formulado

voto de congratulações a esta Casa pela constituição da Frente Parlamentar Estadual

de Apoio à Duplicação da BR-381. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Do Sr. Guilherme Simões Neves, Prefeito Municipal de Serro, solicitando o apoio

desta Casa à realização do Primeiro Fórum Mineiro da Cadeia Produtiva do Queijo

Minas Artesanal.

Do Sr. Jorge Renó Mouallem, Prefeito Municipal de Itajubá, manifestando o

interesse da Prefeitura dessa cidade em receber o imóvel que menciona. (- Anexe-se

ao Projeto de Lei nº 3.114/2009.)

Do Sr. Lourival dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba,

encaminhando requerimento, aprovado por essa Casa, no qual se solicita a

realização de audiência pública desta Assembleia com a finalidade de discutir a

situação da Penitenciária Doutor Aluízio Ignácio de Oliveira, localizada nessa cidade.
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(- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Marcelo Emiliano da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro,

comunicando a criação da Biblioteca do Poder Legislativo Municipal e solicitando a

doação de livros para enriquecer o seu acervo.

Do Sr. Roque Camêllo, Prefeito Municipal de Mariana, agradecendo manifestação

de aplauso pelos 313 anos de fundação desse Município, a qual foi formulada por

esta Casa em atenção a requerimento do Deputado Doutor Viana.

Do Sr. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo, encaminhando cópia do detalhamento de receitas e despesas dessa Casa

referente a julho de 2009. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

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

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.469/2009 , da Comissão de Fiscalização

Financeira.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Segurança Pública

encaminhado por meio do Ofício nº 1.712/2009/SGM.

Do Sr. Gilson de Souza, Superintendente Regional do Incra, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 4.177/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.400/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.400/2009.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.239/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.239/2009.)

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica da Secretaria de Educação, prestando informações relativas ao

Projeto de Lei nº 3.348/2009, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-

se ao Projeto de Lei nº 3.348/2009.)

Do Sr. José Henrique Guaracy Rebêlo, Juiz Federal da 9a Vara Criminal, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.161/2008 , da Comissão de Direitos
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Humanos.

Do Sr. Aluísio Guimarães Ferreira, Superintendente de Administração, Finanças e

Gestão de Pessoas da Agência Nacional de Águas - ANA - (substituto), prestando

informações sobre o Segundo Termo Aditivo ao Convênio n° 004/2007 e

encaminhando cópia do referido documento. (- 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. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio

Ambiente, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.823/2008, em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

2.823/2008.)

Do Sr. Carlos Geovane Rodrigues Queiroz, Gerente de Mercado de Agronegócios

do Banco do Brasil, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.279/2009,

da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.948/2009, do Deputado Irani

Barbosa.

Do Sr. Helinton José Rocha, Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e

Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (substituto),

informando sobre a celebração do Convênio 703412/2009 e a liberação do respectivo

recurso financeiro. (- 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. Julio Cesar de Araujo Nogueira, Secretário Executivo do Ministério da

Integração Nacional (substituto), prestando informações sobre a liberação de verba

em favor da Ruralminas com o objetivo de prosseguimento das obras da Barragem de

Setúbal, no Município de Jenipapo de Minas, projeto incluído no PAC. (- 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. Luiz Claudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênios

e Contabilidade da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do

Ministério do Desenvolvimento Agrário, comunicando a celebração do Primeiro Termo
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Aditivo de Prorrogação de Ofício ao Convênio n° 700 408/2008 e encaminhando cópia

do referido documento. (- 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. Luiz Otávio Ziza Valadares, Presidente em exercício da Copasa-MG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.813/2009, da Comissão de

Participação Popular.

Da Sra. Marizete Almeida, Coordenadora-Geral do Gabinete do Ministro da Saúde,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.701/2009, do Deputado

Weliton Prado.

Do Sr. Mauricio Pereira Malta, Chefe da Assessoria Parlamentar do DNIT,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.136/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Rodolfo Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à Infraestrutura

Municipal da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (2), dando ciência a esta

Casa dos convênios que menciona, celebrados por essa Secretaria. (- 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. Sergio Nogueira da Franca, Chefe da Secretaria Executiva do Gabinete da

Presidência do BNDES (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento

n° 4.111/2009, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Anelton Alves da Cunha, Presidente do Sindicato do Comércio de

Uberlândia, pedindo sejam realizadas gestões junto ao Poder Executivo com vistas à

regulamentação da Lei nº 13.515, de 2000. (- À Comissão de Defesa do

Consumidor.)

Do Sr. José Maria da Silva, pedindo a intercessão desta Casa junto ao governo do

Estado com vistas à concessão de reajuste salarial aos servidores estaduais. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Marcelino Maia de Lima Guerra, Vice-Reitor e Diretor Jurídico da Faculdade

de Sabará, agradecendo voto de congratulações pelo recebimento do Grande Colar

do Mérito Legislativo Municipal Presidente Affonso Augusto Moreira Penna, formulado

por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado Wander Borges.
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TELEGRAMA

Do Sr. Eliseu Resende, Senador da República, prestando informações relativas a

requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº

1.843/2009/SGM.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.661/2009

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa Bárbara, com sede no

Município de Guaranésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical Santa Bárbara,

com sede no Município de Guaranésia.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2009.

Almir Paraca

Justificação: A música, com maior ou menor intensidade, sempre esteve presente

na vida do ser humano. É um poderoso instrumento de integração, pois desperta

emoções e sentimentos positivos. Tem a capacidade de nortear o indivíduo para um

mundo prazeroso e satisfatório, facilitando a aprendizagem e a socialização.

Com o objetivo de estimular essa arte e apoiar sua difusão no Município de

Guaranésia, foi fundada a Corporação Musical Santa Bárbara, entidade de direito

privado sem fins lucrativos.

A instituição mantém em sua sede uma escola destinada ao ensino gratuito de

música, que forma instrumentistas de sopro e percussão. Sempre que solicitada, a

Corporação se apresenta em concertos e audições públicas, abrilhantando as festas

populares da região.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.
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- 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 3.662/2009

Dispõe sobre a afixação, nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e de

nível médio, de informações sobre os números de telefones de serviços de

emergência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas de ensino fundamental e de nível médio afixarão nas suas salas

de aula, em locais de fácil acesso e visibilidade, informações sobre os números de

telefones de serviços de emergência.

Parágrafo único - A lista de números de telefones conterá, necessariamente, os da

Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência - Samu - (Ambulância), do Disque-Denúncia e das

Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Desde 2004, por decisão da Agência Nacional de Telecomunicações -

Anatel, os números de telefones de serviços de emergência têm três dígitos e são

iguais em todo o País. A medida foi tomada para facilitar a utilização desses telefones

por pessoas que estejam em situação grave e urgente, mas os números precisam

estar memorizados ou acessíveis à consulta imediata para cumprirem o seu papel.

Com a afixação de informações sobre os números de telefones de serviços de

emergência nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e de nível médio,

será possível contar com a espantosa capacidade de memorização das crianças,

muito maior do que a dos adultos, e que deve ser utilizada em seu próprio benefício e

de sua família, pois nunca se sabe onde e quando essas informações serão

necessárias.
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É fato que a tão decantada era da informática em nada contribuiu para nos ajudar a

memorizar números de telefone. Muito pelo contrário, pois as pessoas agora

cadastram os números em seus celulares para não se darem ao trabalho de

memorizá-los. Assim, quando alguém não tem gravado em seu celular o telefone de

que está precisando na hora em que ocorre uma emergência, na maioria das vezes

fica em apuros por não ter decorado o número desejado.

Este projeto tem por objetivo ampliar o acesso às informações sobre os telefones

de emergência a fim de que, desde pequenos, os mineiros tenham esses números

memorizados para melhor se protegerem de situações imprevistas que podem levar à

morte.

Diante do exposto e pelo seu elevado alcance social, contamos com o apoio dos

nossos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.663/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Apreender de Tecnologia, Educação,

Empreendedorismo, Saúde e Ação Social - Iateesas -; com sede no Município de

Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Apreender de Tecnologia,

Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação Social - Iateesas -, com sede no

Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Instituto Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo,

Saúde e Ação Social, com sede no Município de Araxá, em pleno funcionamento

desde 3/6/2002, é uma sociedade civil de direito privado, de caráter beneficente e

finalidade filantrópica, sem fins lucrativos.

A entidade tem como objetivo integrar-se às instituições e a à comunidade no

desenvolvimento e execução de atividades de promoção e integração do ser humano
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e fomentar o progresso nos aspectos materiais, sociais, culturais, esportivos e

intelectuais e relacionados à saúde dos habitantes da municipalidade.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.664/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura - Ibrac -, 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 Brasileiro de Arte e Cultura -

Ibrac -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2009.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Instituto

Brasileiro de Arte e Cultura - Ibrac -, entidade sem fins lucrativos que tem por

finalidades promover assistência social, cultural, execuções de ações de pesquisa,

defender e conservar o patrimônio histórico e artístico, estimular à exploração de

diferentes meios de linguagem artísticas e lúdicas, práticas de esporte amador, entre

outras.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto à religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que o referido instituto encontra-se em pleno e regular funcionamento

há mais de um ano, sendo sua Diretoria constituída de pessoas idôneas e não
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remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos

legais.

Por ser justo, este projeto, espero contar com o apoio 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.665/2009

Declara de utilidade pública a Associação Protetora de Cães e Gatos Jovina Rocha

Prado, com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora de Cães e

Gatos Jovina Rocha Prado, com sede no Município de Muzambinho.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2009.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a

Associação Protetora de Cães e Gatos Jovina Rocha Prado, entidade sem fins

lucrativos que tem as seguintes finalidades: impedir e reprimir quaisquer atos de

crueldade, abuso, exploração ou maus tratos contra animais, recolher das vias e

logradouros públicos animais doentes, feridos, proporcionar assistência veterinária

emergencial, alimentação, e abrigo, e ainda fiscalizar o cumprimento das legislações

que versem sobre animais.

Insta pontuar que a referida Associação encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano, sendo sua Diretoria constituída de pessoas

idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os

requisitos legais.

Por ser justo, este projeto, espero contar com o apoio dos nobres pares à sua

aprovação.

- 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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.666/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas 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 Conceição das

Alagoas imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na

localidade de Olarias, nesse Município, registrado sob o nº 29.923, a fls. 358 do Livro

79, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento da Escola Municipal Governador Valadares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2009.

Zé Maia

Justificação: O imóvel de que trata esta proposição foi doado ao Estado, em 1953,

por particulares. Uma unidade escolar foi construída no local, e lá, atualmente,

funciona a Escola Municipal Governador Valadares.

Como o bem é de propriedade do Estado, a administração municipal encontra

dificuldades para realizar obras com o intuito de reformar e conservar a edificação.

Diante da necessidade de se transferir o domínio do imóvel, apresentamos este

projeto de lei a fim de autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Conceição das Alagoas.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

REQUERIMENTOS

Nº 4.425/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a comunidade de Manga pelos 86 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.426/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Caxambu pelos 108 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.427/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São Romão pelos 86 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.428/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Francisco Sá pelos 86 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.429/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Doutor Luiz Pinto de Almeida por se

classificar entre as seis primeiras em todo o País e obter a primeira colocação no

âmbito do Estado no programa de qualidade Renageste. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 4.430/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a “Revista Ragga” pela comemoração de seu 4º

aniversário de fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.431/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Superior Tribunal de Justiça pela comemoração do 20º

aniversário de sua fundação e de suas atividades. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 4.432/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Rádio Comunitária de Curvelo pela aprovação de sua proposta

no projeto Pontos de Cultura, bem como por sua classificação entre os 10 melhores.

(- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.433/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Escola de Minas de Ouro Preto pelas comemorações de

seus 133 anos de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.434/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso à V & M Florestal - VMFL - pelas comemorações de seus 40

anos de fundação. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 4.435/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o jornal "Correio do Papagaio" pela comemoração de seu 15º

aniversário de circulação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.436/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais pelo

lançamento da terceira edição da revista "Elas por Elas". (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº 4.437/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Orquestra Sinfônica da PMMG pela comemoração de seu 60º

aniversário de criação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.438/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o DER - MG pela realização do 14º Encontro Nacional de

Conservação Rodoviária. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.439/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Copasa - MG por ter sido eleita a Empresa de Valor 2009,

premiação concedida à melhor empresa brasileira do ano pelo jornal "Valor

Econômico". (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 4.440/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis que menciona, por desarticulação de quadrilha e

prisão de criminosos que agiam no Município de Nova Serrana e região. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.441/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Copasa-MG pedido de providências urgentes acerca das constantes

interrupções no abastecimento de água no Município de São Gotardo.

Nº 4.442/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Procon do Ministério Público Estadual pedido de providências com vistas à

instauração de procedimento administrativo para investigar se houve aumento

indevido do preço de álcool em gel e de máscaras nas farmácias e casas

especializadas em equipamentos cirúrgicos e, no caso de comprovação de
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irregularidade, sejam aplicadas as sanções preconizadas pelo Código de Defesa do

Consumidor. (- Distribuídos à Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 4.443/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Cemig pedido de informações sobre denúncias apresentadas por

trabalhadores terceirizados dessa empresa, com as especificações que menciona. (-

À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.444/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências com vistas à imediata

suspensão da competência da BHTRANS para fiscalizar e aplicar multas aos

motoristas desta Capital, bem como da decisão de autorizar o poder de polícia e de

multa para a Guarda Municipal de Belo Horizonte. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.445/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para viabilizar, em caráter de

urgência, obras de construção de uma sala de informática e uma sala para

especialista de Educação e Direção na Escola Estadual Dr. José Mesquita Netto, no

Município de Campo do Meio.

Nº 4.446/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para recuperar a estrada que liga os

Municípios de Rubelita e Coronel Murta, na Rodovia MGC - 342.

Nº 4.447/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT pedido de providências para recuperar a estrada

vicinal entre os Municípios de Glaucilândia e Bocaiúva.

Nº 4.448/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG

pedido de providências para agilizar a conclusão do projeto de construção do Anel

Rodoviário Norte, em Montes Claros.

Do Deputado Ruy Muniz em que solicita seja anexado ao Projeto de Lei nº

3.586/2009 o Ofício nº 441/2009, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Defesa da Saúde - CAO-Saúde. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

3.586/2009.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Célio Moreira e
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outros e Ivair Nogueira e outros e da Comissão do Trabalho.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Tiago Ulisses,

Elmiro Nascimento e Arlen Santiago.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do ex-Deputado,

amigo e companheiro desta Casa, João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos

Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,

demais componentes da Mesa, Deputados e Deputadas presentes neste Plenário,

imprensa, pessoas que nos visitam nas galerias, telespectadores da TV Assembleia,

TV que criamos há anos, estou preparando um grande pronunciamento para o dia 30

de novembro com a história da TV Assembleia, desde a primeira hora que ocupamos

esta tribuna e pedimos a TV. Teremos a oportunidade de rever vários Deputados.

Quatorze anos se passaram. Deputados que eram cabeludos hoje estão carecas.

Deputados que estavam gordos hoje estão magros, e assim por diante. Acho que é

hora de relembrar desta tribuna alguns Deputados que aqui estavam no lançamento

da TV Assembleia ou no nosso pronunciamento da TV Assembleia. Estava presente

o Deputado Durval Ângelo, que hoje se encontra aqui com alguns quilos a menos.

Vamos, então, agora relembrar.

Desde que este Plenário aprovou, em 1º turno, a lei antifumo, de autoria minha e do

Deputado Gilberto Abramo, tenho recebido centenas de “e-mails” e cartas elogiando a

iniciativa, criticando também, alguns sugerindo emendas que poderíamos fazer agora

na Comissão de Saúde. Daqui a pouco passarei a relatar algumas delas ou o teor de

cada uma.

Como disse o Deputado Gustavo Valadares, a lei é muito branda. Deveria ser igual

à do Governador Serra, de São Paulo, que restringe totalmente o fumo no Estado de

São Paulo. Os “e-mails” estão vindo de todo o País, e muitas sugestões estão sendo

acatadas. Apresentaremos algumas emendas. Em todos os programas de rádio e TV
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locais, regionais, estaduais e nacionais, bem como os jornais a que dei entrevistas,

deixei claro desde o início que o projeto antifumo do Governador Serra era uma

imposição, portanto um projeto inconstitucional.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, sempre acreditei na Comissão de Justiça desta

Casa, nos profissionais que aqui estão. Como Vice-Presidente da nossa entidade

maior, a Unale, digo que temos a melhor Assembleia do Brasil, a mais competente e

a mais preparada de todas as Assembleias deste país. Quero lembrar que teremos

um encontro na quinta-feira e na sexta-feira em Corumbá, Mato Grosso, justamente

para tentarmos alinhavar as distorções que existem dentro das Comissões de

Constituição e Justiça.

Sr. Presidente, deixávamos claro a toda a imprensa, a todos os médicos, aos

Deputados interessados na nossa proposta que apresentei um projeto severo, como

sempre pensei, com alguns detalhes do projeto de São Paulo, mas que recebeu

parecer pela inconstitucionalidade. O Deputado Gilberto Abramo apresentou um

idêntico ao apresentado em São Paulo. Teve, também, parecer pela

inconstitucionalidade. O que fizemos? Retiramos os dois projetos e apresentamos um

que poderia tramitar. Com a ajuda da assessoria desta Casa, conseguimos acertar a

constitucionalidade desse projeto, que tramitou, recebeu pareceres de várias

comissões, como das Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira.

Essas comissões apresentaram três substitutivos, que foram aprovados, priorizando o

intuito do projeto. Por esse motivo teve a aprovação por unanimidade nesta Casa.

Nos últimos dias, repito, ao participar de vários programas de televisão, também em

rede nacional, algumas pessoas perguntaram por que eu não fazia um projeto igual

ao do Serra. Repito, mais uma vez, eu entendia que o projeto do Governador José

Serra era inconstitucional. O Sr. Serra estava brincando com coisa séria. Restringir

totalmente o cigarro, ou até criminalizar, é equipará-lo à maconha. Temos de

criminalizar. Várias pessoas e meios também solicitam, dizem que depende do

governo federal. E a minha resposta era só uma: o projeto do Serra é inconstitucional.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, na última sexta-feira, em diversos jornais,

vinculou-se a comunicação de que a Advocacia-Geral da União questionou a

inconstitucionalidade da lei em São Paulo. Agora ela será julgada pelo STF e vai ser
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definitivamente considerada ilegal porque contraria a legislação federal que proíbe,

por exemplo, os fumódromos, e ainda fere o princípio da individualidade, a liberdade

individual do paulista.

Quero lembrar que, quando apresentei o fumódromo no meu projeto, não deixamos

o fumódromo por ser somente um fumódromo. O fumódromo hoje, no nosso projeto,

tem barreira física, tem de ser um fechamento, tem de ter um sistema de exaustão do

ar, enfim, toda uma tecnologia. E isso tem um custo. Se isso não acontecer, com

certeza não teremos esses fumódromos.

Quero ressaltar, Sr. Presidente, que o Serra, na minha opinião, está brincando

quando manda um texto inconstitucional para uma Assembleia; uma Assembleia que

não pode ter o perfil que tem a nossa, porque aqui não aprovamos qualquer coisa

que o governo manda, aqui nós questionamos. Em São Paulo, não. O que ele manda,

o governo faz.

Com mais de 20 anos de vida pública, todos nesta Casa sabem que brinco muito.

Porém, quando o assunto é sobre o meu mandato, que foi dado pelo povo mineiro,

faço um trabalho sério, respeitando o cidadão e principalmente a constitucionalidade

do País. Não podemos aprovar leis que serão questionadas, julgadas

inconstitucionais. Não podemos brincar de legislar porque isso é contra os nossos

princípios, contra os princípios desta Casa.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembleia - se

estivermos no ar, nessa altura do campeonato - e imprensa, gostaria de deixar bem

claro que estaremos apresentando algumas emendas sugeridas por telespectadores

da TV Assembleia e outras pessoas. Por exemplo, a proibição do fumo em carro

oficial. Nenhum motorista aguenta mais Secretário fumar cachimbo dentro de

automóvel oficial. Então, tenho certeza de que a Comissão de Saúde vai acatar essa

emenda e vamos proibir esses fumantes, Secretários que fumam e fazem com que o

motorista também fume. Estaremos, por exemplo, penalizando quem acende um

cigarro em local fechado e quem deixa acender. Esta Casa, num futuro bem próximo,

terá uma fiscalização. A Assembleia será multada por deixar fumar aqui dentro. E

quem estiver fumando também será multado. Quanto a essa multa, estamos

acertando um valor de R$15.000,00 por cigarro - R$7.500,00 para o fumante,
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R$7.500,00 para quem deixa o fumante acender o cigarro ali. Muitos são os que

fumam e acabam arrumando briga quando chegam a um bar ou a outro

estabelecimento e ouvem que não podem fumar no local. A partir de agora, seremos

multados, quem acende e quem deixa acender um cigarro. Assinarei com o Deputado

Fahim Sawan a emenda que destina o recurso dessas multas ao Hospital do Câncer.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, mais uma vez repito: o nosso projeto, o projeto

de Minas, o projeto que atenderá e restringirá o fumo neste Estado, foi feito com

seriedade, por pessoas competentes. Estive na TV Minas com um médico

antitabagista que falou que meu projeto não tinha uma assessoria perfeita, que o

projeto do Serra era correto, mas o meu não. Estou enviando a cópia de todos os

pareceres do Brasil e quero lembrar que projetos da natureza do de São Paulo já

foram vetados no Espírito Santo e no Rio Grande do Norte. Estaremos fazendo o bem

à saúde do povo mineiro, e tenho certeza absoluta de que estaremos dando um

exemplo a todas as Assembleias e Estados deste Brasil.

Mais uma vez repito que estaremos participando amanhã, na quinta-feira e na

sexta-feira, em Corumbá, de uma reunião sobre as Comissões de Constituição e

Justiça de todas as Assembleias, evento realizado por aquela Assembleia e pela

Unale. Levaremos alguns pareceres desta Assembleia que concluíram pela

inconstitucionalidade e que em outros Estados viraram lei, como a lei da cobrança de

estacionamento em “shoppings”, do Estado do Rio de Janeiro. Discutiremos e

mostraremos a necessidade de termos uma única linguagem em todas as

Assembleias, em todos os Estados.

Quero publicamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia, agradecer à assessoria desta Casa, aos funcionários dedicados que aqui

estão, pois tenho certeza absoluta de que o exemplo de um bom serviço prestado à

Assembleia será reconhecido e levado a todas as demais deste país.

Na oportunidade, gostaria de parabenizar nosso companheiro Deputado Sargento

Rodrigues pelo Dia do Soldado. Quem foi Soldado um dia sempre será. Parabéns a

ele e a todos os militares desta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público presente
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nas galerias, telespectadores da TV Assembleia, boa-tarde a todas e a todos. Na

condição de Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, venho hoje a

esta tribuna para fazer um contraponto em relação aos ataques dirigidos ao Juiz de

Direito da Comarca de Medina, Neanderson Martins, e à Promotora de Justiça dessa

Comarca, Sumara Aparecida Marçal.

Semana passada, o referido Juiz acatou pedido de prisão preventiva, apresentado

pela citada representante do Ministério Público, de sete policiais militares que foram

acusados por dois menores e um maior de terem sido vítimas da prática do crime de

tortura. Excelente oportunidade para discorrer um pouco sobre o crime de tortura, na

semana em que a Lei de Anistia completa 30 anos. Momentos como este são

essenciais porque nos permitem fazer uma reflexão sobre a situação do Brasil após o

golpe militar de 1964, que instituiu o período de regime ditatorial no País por cerca de

20 anos. É possível analisar a consolidação do processo de democratização, bem

como a promoção da defesa e a garantia dos direitos fundamentais após o fim dos

anos de opressão e restrição às liberdades individuais.

Com a presença do ex-Deputado João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos

Humanos de Minas Gerais, bravo companheiro da luta pela anistia, contra a tortura e

pelas liberdades democráticas, este pronunciamento tem um sabor ainda mais

especial.

Sabemos que o regime autoritário imposto no Brasil é um dos marcos históricos

significativos em relação à institucionalização de uma das práticas mais abomináveis:

a tortura, hoje, felizmente, conduta tipificada na legislação penal vigente. O

surgimento de vários tratados internacionais, no passado e até mais recentemente,

visavam e visam ao enquadramento da tortura como prática delituosa, na busca

primordial da tutela da dignidade humana. O interesse público coletivizado incorporou

a tortura ao ordenamento jurídico internacional como crime cometido contra a

humanidade, uma vez que sua ocorrência é considerada uma afronta à liberdade, à

integridade física e moral, à saúde, à vida, à função pública e às garantias

constitucionais e processuais.

Após a imposição do regime autoritário pós-golpe de 1964, o desrespeito aos

diplomas legais internacionais, principalmente a vários dispositivos contidos na
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Declaração Universal dos Direitos Humanos, caracterizou-se como uma medida

corriqueira. Houve um verdadeiro retrocesso na luta pela conquista de garantias e

direitos fundamentais, com violação constante aos princípios democráticos,

inspiradores de tais normas. A declaração é clara: “Art. 5º - Ninguém será submetido

a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”.

Com o fim dos anos de chumbo, que acarretaram graves e incalculáveis prejuízos à

sociedade brasileira, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte e, no ano de

1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. A Carta

Magna prima pela perspectiva consagradora dos princípios atinentes à formação do

Estado Democrático de Direito, pela união indissolúvel de Estados, Municípios e do

Distrito Federal.

A nova ordem constitucional caracteriza-se pela intolerância em relação à prática da

tortura. É o que rezam os incisos III e XLIII do art. 5º da Constituição da República:

“Art. 5º - (...) III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou

degradante; (...) XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça

ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o

terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os

mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;”. Insisto: “e os

que, podendo evitá-los, se omitirem”.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 9.455, de 7/4/97, a Lei da Tortura,

proporciona-se maior proteção jurídica à coletividade, haja vista que esse diploma

legal traz meios efetivos destinados a coibir tal prática e proteger o direito

fundamental à dignidade da pessoa humana. A lei em comento veio reforçar o

disposto nas regras constitucionais e consagrou a ocorrência da tortura, na legislação

brasileira, como crime eminentemente doloso. Recebeu previsão tanto na forma

comissiva, por meio dos verbos-núcleos ‘constranger’ e ‘submeter’, como na

modalidade omissiva, quando explicita a conduta de quem tinha o dever de ‘evitá-la’,

ou própria, se seu dever era ‘apurar’. Violência, grave ameaça, prática de ato não

previsto em lei e sequestro incluem-se no patamar dos meios de execução do crime

de tortura.

Portanto, a Lei n° 9.455, considerada famosa e malf adada pelo ilustre Deputado
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Sargento Rodrigues, é o diploma legal que tão somente regulamenta um dispositivo

constitucional, o retromencionado inciso XLIII da Constituição da República

Federativa do Brasil de 1988 - que é a lei máxima, suprema e hierarquicamente

superior a todos os diplomas legais vigentes.

As normas constitucionais são a fonte, a base, o esteio, o edifício do ordenamento

jurídico. Não há regime democrático em que se permitam práticas atentatórias aos

direitos fundamentais, e o crime de tortura, como dito, configura-se como prática de

aviltamento à dignidade da pessoa humana - que é condição intrínseca da natureza

humana, merecedora de proteção jurídica, dada sua característica de fonte

inspiradora de todos os direitos humanos.

Considerar a Lei de Tortura como malfadada é entender que a dignidade humana

não merece proteção e depor contra a própria estrutura principiológica que sustenta

um regime democrático. O Estado Democrático de Direito não é possível sem a

tipificação de condutas destinadas a coibir os desmandos e arbítrios cometidos à

revelia dos ditames constitucionais e legais. O Estado Democrático de Direito não

pode sustentar-se com a permissão da prática da tortura.

Sendo assim, ao agir absolutamente em conformidade com suas atribuições

funcionais e decretar por provocação do Ministério Público a prisão preventiva de

policiais militares denunciados pelo cometimento de delito de tal monta, o Juiz em

destaque, Dr. Neanderson Martins Ramos, atuou como profissional exemplar, e

engrandece a magistratura mineira. Destacamos que o juiz decretou a prisão após

ser provocado. Mas, da maneira como foi criticado pelo colega Deputado Sargento

Rodrigues, parece que agiu à revelia da lei e de ofício, o que não é permitido,

obviamente, na atuação judicante em caso concreto de tal natureza. Sendo assim,

repita-se, o Juiz foi provocado a adotar a medida judicial e mandar expedir os

mandados de prisão.

Na peça de denúncia, a conduta dos policiais militares é descrita com detalhes pela

representante do Ministério Público.

Uma das vítimas teria sido levada a um matadouro de Itaobim e agredida

brutalmente, com golpes de cassetete, tendo sido efetuado o exame de corpo de

delito. Outra vítima teria sido levada a um local isolado de Itaobim, onde batiam na
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sua cabeça covardemente e passavam o canivete em seu pescoço, tendo sido

juntado pelo MP o prontuário médico. Em outra situação, uma das vítimas também foi

agredida com cassetete e levou choques na cabeça e, levada a local ermo, teria

levado socos e pontapés na boca do estômago, tendo sido realizado atendimento

médico e o prontuário médico anexado. Essas pessoas suspeitas deveriam ter sido

levadas à autoridade judiciária, ao Delegado de Polícia.

A denúncia do MP descreveu as práticas criminosas dos PMs em oito páginas

muito bem fundamentadas com a indicação de rol de testemunhas - nove no total.

Ressalte-se que, além da Promotora de Justiça Sumara Aparecida Marçal, os

Promotores Luís Augusto de Rezende Pena, Célia Beatriz Gomes dos Santos e

Andrea de Figueiredo Soares também subscrevem a peça.

Ao decidir sobre o acatamento do pedido de prisão preventiva dos sete policiais

militares, o magistrado fundamentou sua decisão destacando que corroborava com

as alegações do MP de que “quando o indivíduo é atacado por bandidos, convoca-se

a polícia, mas quando a violência parte dos organismos policiais, o particular fica

indefeso, fato esse que não deve ser tolerado em um Estado Democrático de Direito”.

O Juiz ainda menciona que uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, primária

e de bons antecedentes, passou a ser coagida, constrangida e ameaçada pelos

policiais militares e a ostentar anotações em sua certidão de antecedentes criminais.

Isso é a ditadura militar de 1964. Ora, senhores e senhoras, o fato de uma

testemunha estar sendo ostensivamente vítima de perseguição por parte dos policiais

militares, além das evidências concretas do cometimento de crime hediondo e

também a juntada dos autos de corpo de delito e do relato de que uma das vítimas só

teve condições de realizar o exame médico mediante a presença da Promotora de

Justiça, haja vista as intimidações dos denunciados, são evidências suficientes para a

decretação da prisão preventiva. Havia o Tenente a sua frente, que queria proibir o

médico de fazer o exame de corpo de delito. Pasmem os senhores, se isso não é de

fazer inveja ao triste período da ditadura militar. São evidências suficientes para a

decretação da prisão preventiva.

Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
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pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para

assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e

indício suficiente de autoria”. Foi exatamente nisso que o Juiz se baseou.

Na decretação da prisão, o Juiz de Direito ressalta que a ordem judicial tem por

escopo assegurar a garantia da ordem pública, além da conveniência da instrução

criminal, tal como prevê o indigitado dispositivo do Código de Processo Penal aqui

transcrito. Por todos as questões expostas, compreende-se que a decisão judicial foi

absolutamente motivada e embasada em obediência estrita ao que determina o inciso

IX do art. 93 da Constituição da República.

O Comandante do 134ª Companhia de Itaobim, Cap. Luciano Freire Fonseca,

declarou sua opinião de que a decisão do Juiz teria sido “arbitrária, insensata e

desnecessária”, razão pela qual a Associação dos Magistrados Mineiros – Amagis -

encaminhou um ofício ao Comandante-Geral da PMMG, Cel. Renato Vieira de Souza.

A referida correspondência, subscrita pelo Presidente da entidade, o Juiz Nélson

Missias de Morais, repudia a atitude do referido Capitão e alerta para o fato de que

sua discordância em relação à decisão do Juiz de decretar a prisão não deveria ser

demonstrada por meio inadequado, em uma postura descortês, bem como lembra

que o desiderato seria o uso de recurso judicial.

Entende ainda a Amagis que a exposição de magistrados de forma imprópria atenta

contra a prerrogativa de independência do Juiz. Por fim, a mencionada e respeitada

entidade requisita pedido de providências ao Comandante-Geral.

Na qualidade de Presidente da Comissão de Direitos Humanos, não poderia deixar,

portanto, de expressar minha indignação em relação às considerações agressivas

dirigidas ao Juiz Neanderson Martins Ramos pelo fato de ter exercido seu dever

funcional, com muita propriedade, diga-se de passagem. Que não venha ninguém

dizer que este Deputado, ao assumir a posição favorável ao magistrado e marcar sua

repulsa às condutas criminosas - concluindo, Sr. Presidente - de policiais militares,

está aqui defendendo bandidos, como sempre é lugar comum dizer em relação a

quem vive da luta pela consagração dos direitos humanos. É óbvio que a ocorrência

da tentativa de homicídio em Itaobim precisa ser punida nas iras da lei. Reprovo e

abomino qualquer prática delituosa e solidarizo-me com a vítima que ficou
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paraplégica. Contudo, não podemos permitir nenhum Estado de exceção. O policial,

ao entrar na corporação, presta esse juramento, que mostra, hoje, a seriedade da

Polícia Militar: “Ao ser declarado da Polícia Militar de Minas Gerais, assumo, ou

renovo, o compromisso de cumprir com rigor, ética, coragem, respeito, justiça e

disciplina a missão de preservar a vida, assegurando a dignidade humana, as

liberdades e os direitos fundamentais, servindo e protegendo a sociedade em toda a

sua diversidade, mesmo com o sacrifício da própria vida”. É esse, Presidente, o

juramento que os policiais prestam.

Sendo assim, terminando, expresso aqui meu total apoio ao Juiz e aos

representantes do Ministério Público, com a informação de que a Comissão de

Direitos Humanos aprovará amanhã um requerimento de visita a ser realizada na

Comarca de Medina, com vistas a apresentar considerações respeitosas e elogiosas

à atuação destemida.

Finalizo este discurso com a reflexão de Norberto Bobbio, na obra intitulada “A Era

dos Direitos”: “O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e,

num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses

direitos humanos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou

históricos, absolutos ou relativos, mas, sim, qual é o modo mais seguro para garanti-

los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente

violados”, ou justificados, como foi feito por um Deputado desta Assembleia. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,

telespectadores da TV Assembleia. É motivo de orgulho para todos os mineiros o

trabalho que a Cemig vem realizando nos últimos anos, trabalho esse que já

extrapolou as fronteiras de Minas Gerais. A empresa está hoje presente em 11

Estados brasileiros e também no Chile. De toda a energia que ela produz, 90% é

limpa, o que é excelente para o meio ambiente. No dia 20 de agosto, a Cemig deu um

novo passo para ampliar esse percentual: foi inaugurada no Ceará, pelo Governador

Aécio Neves, a usina do Parque Eólico de Praias de Parajuru, um projeto implantado
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pela Cemig e pela Impsa, empresa argentina que é líder em energias renováveis na

América Latina.

Como frisou o Governador, esse é apenas o primeiro dos vários investimentos que

a Cemig vai fazer no Ceará. A empresa de energia mineira é a que mais investe hoje

em geração no Brasil, incluindo as estatais nacionais. É a demonstração, como disse

Aécio Neves, de que estamos superando fronteiras geográficas e até mesmo

fronteiras partidárias.

A usina de Parajuru é a primeira de três usinas que serão instaladas pela Cemig e

pela empresa argentina no Ceará, com investimentos de R$550.000.000,00. Juntos,

os três parques eólicos cearenses vão gerar, durante sua implantação, cerca de

7.600 postos de trabalho diretos e indiretos. Portanto, é o governo de Minas e a

Cemig contribuindo para a geração de emprego e renda também para a população

cearense.

O investimento em usinas eólicas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, faz parte da

estratégia da Cemig de crescer de forma sustentável econômica, social e

ambientalmente. A empresa tem posição de destaque no cenário nacional. A estatal

mineira foi a primeira companhia do País a operar usinas eólicas, com a construção

da Usina Morro do Camelinho, em 1994, que também foi a primeira a fornecer

energia para o sistema elétrico nacional.

E os investimentos da Cemig, Sr. Presidente, nessa área vão continuar, mesmo

aqui em Minas Gerais, naturalmente. A empresa está finalizando o mapeamento do

potencial eólico de todo o Estado para identificar os locais promissores para a

implantação de empreendimentos de geração de energia eólica. O trabalho estará

concluído até outubro próximo.

O parque eólico no Ceará é resultado de parceria feita entre a Cemig e a Impsa, por

meio da qual a estatal mineira adquiriu 49% da participação societária nos três

parques eólicos, pagando R$213.000.000,00 pelas ações. A empresa argentina é a

maior empreendedora de parques eólicos no Brasil e está trabalhando também na

implantação de outros dez parques no Estado de Santa Catarina, com investimento

de R$1.300.000.000,00 em 2009.

Os programas da Cemig para contribuir para a redução das emissões de gases de
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efeito estufa incluem investimentos em energia renovável, em programas de

eficiência energética, na produção e plantio de mudas e na manutenção de reservas

ambientais. Incluem ainda programas voltados à sustentabilidade, à preservação dos

peixes nativos de Minas Gerais e à promoção de arborização adequada nos centros

urbanos.

A energia gerada pelas usinas das Praias do Parajuru, Volta do Rio e Praia de

Morgado evita o lançamento anual de cerca de 146.000t de gás carbônico e de 920t

de dióxido de enxofre na atmosfera, o que aconteceria caso essa energia fosse

gerada por termelétricas convencionais.

A energia eólica, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nos últimos dez anos vem

crescendo a uma taxa anual próxima de 30% e já é a fonte energética que mais

cresce no mundo. Representa uma das maiores fontes geradoras de emprego

industrial nessa nova era. A Alemanha responde pela maior parte desse “boom”,

seguida pelos Estados Unidos, Espanha e Dinamarca. E o Brasil, por meio da Cemig,

será também um grande produtor dessa energia limpa.

A empresa mineira, Sr. Presidente, Srs. Deputados, está em pleno processo de

expansão no Brasil e no exterior, com mais de 10 milhões de consumidores. Desde o

início de 2006, a Cemig inaugurou quatro usinas em Minas: Irapé, Aimorés, Capim

Branco I e Capim Branco II, com investimentos de R$2.800.000.000,00. Desse total,

R$1.700.000.000,00 foram aplicados pela Cemig e pelo governo de Minas Gerais.

O seu desenvolvimento recente fez com que o valor de mercado da Cemig saltasse

de R$4.000.000.000,00 para R$20.000.000.000,00 desde 2003. Em 2008, foi a única

empresa do setor na América Latina escolhida pelo Dow Jones Sustainability Index

para integrar a relação das melhores empresas de energia do mundo. Em 2006, o

consórcio Cemig, Andrade Gutierrez, Luce Brasil e Pactual Energia comprou a Light,

consolidando sua presença fora das fronteiras de Minas. Com a compra da Light, a

Cemig tornou-se a líder do mercado brasileiro de venda a consumidores finais e a 5ª

maior geradora. Em abril do ano passado, a empresa mineira adquiriu a “holding” de

transmissão de eletricidade Terna por R$2.200.000.000,00. A empresa era controlada

pela italiana Terna S.P.A e atua em 11 Estados do País. A Cemig passou a ter

85,27% do capital votante e cerca de 65,8% do capital total da Terna Participações.



____________________________________________________________________________
1119

Com a operação, a empresa mineira ampliou sua rede de transmissão de energia

para 9.508km, um crescimento de 65%; além disso, a companhia aumentou a

participação no setor de transmissão brasileiro de 5,4% para 12,6%.

Em maio passado, o Governador Aécio Neves oficializou, durante encontro com o

Governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, o interesse da Cemig em fazer

parceria com a Companhia Energética de Brasília - CEB -, por meio de aquisição de

ações da empresa. A Cemig obteve lucro líquido de R$1.900.000.000,00 em 2008,

representando um crescimento de 8,26% sobre o ano anterior. Portanto, Sr.

Presidente e Srs. Deputados, a Cemig é uma das maiores empresas do País, modelo

na produção de energia limpa, e tem contribuído muito para o desenvolvimento

econômico e social de Minas Gerais e certamente fará o mesmo nas outras partes do

País onde começa a atuar. Parabenizo esta grande empresa mineira, Cemig, e o

governo de Minas, o maior acionista da empresa. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Juarez

Távora.

O Deputado Juarez Távora - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Minas Gerais vem se

especializando, nos últimos anos, em ações pioneiras e inovadoras nas mais diversas

áreas e, não raro, tornando-se exemplo e modelo para o País. Um projeto inédito que

o governo de Minas acaba de lançar, em parceria com o Serviço Voluntário de

Assistência Social - Servas -, é a Brinquedoteca Móvel. A Brinquedoteca foi

desenvolvida para beneficiar crianças e adolescentes internados em hospitais

públicos e filantrópicos que participam do Pro-Hosp, programa criado pelo governo de

Minas para levar a saúde para mais perto do cidadão, e em hospitais que integram a

rede da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - Fhemig. O que são essas

Brinquedotecas Móveis?

A Brinquedoteca é formada por dois grandes cubos sobrepostos e articulados,

equipados com 96 itens, entre bonecas, carrinhos e brinquedos diversos, além de

livros, lápis, jogos, TVs, DVDs, aparelhos de MP4 e fones de ouvidos. Com 1,40m de

altura e 60cm de profundidade, a Brinquedoteca dispõe de rodas, para ser usada em

diversos ambientes. Bandejas móveis servem de suporte para as crianças brincarem
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no leito do hospital. Os brinquedos que fazem parte do “kit” foram escolhidos

cuidadosamente para atender crianças e adolescentes até 14 anos, seguindo a

orientação de pedagogos e terapeutas. As Brinquedotecas foram desenvolvidas em

quatro modelos coloridos e ilustrados com animais da fauna brasileira, como onça,

tartaruga, lobo-guará e mico-leão.

Como explicou o Governador Aécio Neves, a Brinquedoteca foi criada dentro de um

amplo projeto do governo de Minas, que tem como objetivo melhorar o atendimento

nos hospitais públicos do Estado. Dito de outra forma, sua principal missão é

humanizar e tornar o ambiente nos hospitais mais acolhedor. Está provado que a

humanização do ambiente tem efeito terapêutico muito positivo, fundamental para

que o quadro clínico das crianças internadas evolua de forma satisfatória. Num

primeiro momento, como explicou a Presidente do Servas, Andrea Neves, serão

beneficiados com as Brinquedotecas 120 hospitais públicos e filantrópicos. Segundo

ela, essa deverá ser apenas a primeira remessa, uma vez que a meta é que todos os

hospitais de Minas possam contar com pelo menos um desses equipamentos.

É fundamental que se diga, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o projeto tem o

apoio vigoroso de parceiros da iniciativa privada. Esses parceiros, como bem lembrou

o Governador Aécio Neves, entenderam que não cabe apenas ao governo enfrentar

todos os desafios e os problemas de um Estado com as características de Minas

Gerais. É um projeto que tem, portanto, nobres colegas, a marca da generosidade.

Generosidade que certamente será ampliada, pois pessoas físicas, empresas ou

instituições podem doar uma Brinquedoteca a um hospital, uma creche ou outra

instituição que realiza trabalhos com crianças. Cada Brinquedoteca tem um custo de

R$8.000,00, a doação pode ser feita por meio de repasse de recursos ao Servas ou

do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA -, e o doador pode indicar a

instituição que ele deseja beneficiar.

Encerro aqui o meu pronunciamento, pedindo emprestadas as palavras da

Presidente do Servas, Andrea Neves, quando do lançamento do projeto, no último dia

17 de agosto, no Palácio da Liberdade: “A Brinquedoteca é o nosso gesto, a forma de

dizer a essas crianças, que não conhecemos, e às mães dessas crianças, que não

vamos encontrar, que nos importamos com elas”. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente (Deputado Juarez Távora) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar a todos e a todas e dizer que,

mais uma vez, venho à tribuna para denunciar as multas abusivas, a verdadeira

indústria da multa que se instalou em Belo Horizonte. Realmente a população está

revoltada, os motoristas, os taxistas, os cidadãos de bem. Estou recebendo diversos

“e-mails” sobre o assunto. Muitas multas são injustas, e, quando o cidadão vai

recorrer, só a BHTRANS tem razão. O cidadão proprietário de veículos sempre está

errado. Há várias denúncias que comprovam que muitos motoristas, mesmo

cumprindo todas as suas obrigações e estando totalmente corretos, são multados

com multas pesadíssimas. Quando o cidadão vai recorrer, infelizmente os recursos

são julgados procedentes apenas para o lado da BHTRANS. Aliás, em outras cidades

vimos autoridades, parlamentares e até Juízes sendo beneficiados e tendo as multas

canceladas. Todavia, o pobre coitado que cumpre as suas obrigações e sua no

trabalho a fim de pagar o IPVA em Minas Gerais, um dos mais caros do Brasil, o

seguro obrigatório e a taxa de licenciamento, que praticamente só existe no nosso

Estado, recebe, às vezes, a multa em casa e tem a surpresa no para-brisa do seu

veículo, mesmo estando totalmente correto. Há um grande número de casos nesse

sentido. Então, é realmente uma indústria da multa. Para V. Exas. terem uma ideia,

em Belo Horizonte a cada minuto um veículo é multado, ou seja, a cada minuto um

motorista é multado. Só de arrecadação nos últimos seis meses foram

aproximadamente R$23.000.000,00, mais de 1.700 multas por dia. Se houvesse

interesse em educar, fariam permanentemente campanhas educativas para diminuir o

número de multas. Agora, não é isso que agrada o poder público. Por quê? Porque,

se fizerem campanhas educativas e diminuírem o número de multas, certamente o

poder público receberá menos recursos e arrecadará menos. Em Belo Horizonte, o

Prefeito está interessado em aumentar ainda mais a arrecadação. Aliás, além de

aumentá-la, haverá mais 165 policiais no Batalhão de Trânsito. O próprio Prefeito já

admitiu que, nas próximas semanas, deverá definir o poder de polícia para a Guarda

Municipal. Aí há uma outra grande injustiça, porque levará para as ruas os guardas

municipais, que têm a responsabilidade de cuidar do patrimônio público e da
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segurança na porta das escolas e das praças, a fim de multarem mais - aliás, eles

realizam um trabalho belíssimo, mereceriam ser mais valorizados e receber um

salário melhor.

Essa é a nossa indignação. O poder público, ou seja, a Prefeitura de Belo

Horizonte, deveria estar preocupada em promover campanhas educativas

permanentes com os motoristas e nas escolas e não só em instalar e implementar, de

fato, uma indústria de multas. Foi publicada uma matéria hoje no jornal “O Tempo”:

“Guarda Municipal. Enquete revela que projeto contra a emissão de autuações não

deverá ser aprovado”. Então, há um projeto tramitando na Câmara Municipal que

prevê a proibição da Guarda Municipal de multar. Só que, infelizmente, a maioria dos

Vereadores de Belo Horizonte é a favor de que a Guarda Municipal multe. Isso fere o

Código Nacional de Trânsito, o Denatran - aliás, há parecer contrário do Conselho

Nacional de Trânsito - e pareceres do Ministério das Cidades, que não concorda, pois

acredita que a Guarda Municipal é para cuidar do patrimônio público, e não para

multar o cidadão. Há uma enquete mostrando que 14 Vereadores de Belo Horizonte

apoiam a atuação da corporação como polícia de trânsito: “Vereadores a favor da

multa”. Portanto, grande parte deles é a favor da multa. Isso é lamentável. Não

concordamos com isso e já ingressaremos com uma ação no Ministério Público.

Aliás, o próprio Ministério Público já tem um posicionamento contra o poder de polícia

não só da BHTRANS, mas também da Guarda Municipal. A OAB já se posicionou. Há

pareceres jurídicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que já determinou

a proibição de órgãos semelhantes naquele Estado, onde a Guarda Municipal

também está multando. Tomaremos todas as medidas necessárias para garantir o

direito do cidadão. Fizemos um histórico. Saiu publicado agora no jornal “O Tempo”,

no dia 23 de agosto: “O Prefeito Márcio Lacerda deve anunciar nesta semana que a

corporação vai começar a aplicar multas”. Isso é lamentável. O Sr. Márcio Lacerda

deveria estar preocupado em promover campanhas educativas. Jornal “Super

Notícia”, quinta-feira, 20 de agosto: “O Prefeito Márcio Lacerda confirmou ontem que

a Guarda Municipal poderá multar na cidade, mas não revelou quando isso ocorrerá.

Segundo ele, não há impedimento legal sobre essa função”. Esse não é o nosso

entendimento. Também no jornal “Hoje em Dia”, de 20 de agosto: “Segundo o
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Prefeito Márcio Lacerda, a atuação da Guarda Municipal na fiscalização e na

aplicação de multas depende de estudos mais aprofundados. Isso pode acontecer a

qualquer momento, não havendo obstáculo legal algum”. Entramos em contato com o

Denatran, e o seu Departamento Jurídico tem o mesmo posicionamento do Ministério

das Cidades, que é contra a atuação da Guarda Municipal como agente de trânsito.

Em 2007, foi divulgado, em ofício para todos os órgãos e as entidades de trânsito dos

Estados e do Município, parecer da Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades

que trata da atuação da Guarda Municipal como agente de trânsito. É totalmente

contrário. De acordo com o entendimento, a Guarda Municipal não tem competência

para atuar na fiscalização de trânsito, incluindo o procedimento relativo à

aplicabilidade de multas, como também não tem legitimidade para firmar convênio

com os órgãos de trânsito para aplicação de sanções aos infratores. O art. 144, § 8º,

da Constituição Federal, diz: “As Guardas Municipais são desprovidas de

competência para atuar no campo da segurança pública, não podendo, pois, ser

investidas de atribuições de natureza policial e de fiscalização de trânsito. Sua

atuação se restringe à proteção de bens, serviços e instalações do ente municipal”.

Então é totalmente ilegal a aplicação de multas e sanções por parte da Guarda

Municipal. Estamos entrando com representação no Ministério Público. A Constituição

estabelece que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de

todos, exercida por meio dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária

Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de

Bombeiros Militares. O § 8º do art. 144 estabelece que os Municípios poderão

constituir Guardas Municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e

instalações, conforme dispuser a lei. Portanto, segundo parecer do Ministério das

Cidades e entendimento do Denatran, o Município, no contexto da segurança pública,

tem apenas o poder de constituir Guardas Municipais com atribuições limitadas, no

campo material, à proteção de bens, serviços e instalações da municipalidade. Dessa

forma o Município não pode ampliar o campo de atuação da Guarda Municipal

acrescentando competência que a Constituição não estabeleceu. Segundo o

Ministério das Cidades, o Código de Trânsito Brasileiro também autoriza o Município

a atuar apenas na condição de coadjuvante junto aos verdadeiros detentores da
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competência no cenário da segurança pública, nas atividades relacionadas ao

trânsito. Aliás, esse é o posicionamento de órgãos do Poder Judiciário. O Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo considerou que as Guardas Municipais só podem

existir se destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município. Não

lhes cabem, portanto, os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem

pública, de polícia judiciária e de apuração das infrações penais. Questionamos o

poder de multar da BHTRANS. Apresentamos requerimentos e ofícios ao Prefeito de

Belo Horizonte, Márcio Lacerda, em que solicitamos que suspenda imediatamente a

competência da BHTRANS para fiscalizar e aplicar multas aos motoristas diante das

infrações de trânsito na Capital mineira, bem como a decisão de autorizar o poder de

polícia e de multa para a Guarda Municipal em Belo Horizonte. Somos contra a

maneira como são aplicadas as multas em Belo Horizonte, que têm caráter

arrecadatório, para aumentar a arrecadação. A prova disso é que é aplicada uma

multa por minuto, mais de 1.700 motoristas são multados por dia; foram arrecadados

mais de R$23.000.000,00 em apenas seis meses.

Agora querem arrecadar ainda mais, passando a aplicar uma multa a cada 30

segundos, colocando mais agentes, retirando a Guarda Municipal da porta das

escolas, apesar de ela cuidar da segurança das crianças e de prevenir até o tráfico de

drogas. A Guarda tem um caráter preventivo e educativo, pois está preparada para

cuidar do patrimônio público. Os Guardas, que fazem um trabalho belíssimo à porta

das escolas e nas praças, serão colocados nas ruas, para multar ainda mais.

Realmente fica aqui a nossa indignação, que também é a do povo de Minas Gerais.

Foi iniciado um processo em 2004, que poderá ser decido agora, em benefício da

população. O Superior Tribunal de Justiça pode julgar procedente o recurso especial

interposto pelo Ministério Público, que vê como inconstitucional o poder de polícia

exercido pela BHTRANS ao aplicar multas de trânsito na Capital mineira. Estamos

torcendo e fazendo apelo, acompanharemos o processo até o fim. O julgamento foi

interrompido no último dia 7, no STJ, após o relator Ministro Mauro Marques ter

decidido pela incompetência da empresa em aplicar multas de trânsito. Quando o

processo foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o poder de multar da

BHTRANS foi mantido, mas o Ministério Público recorreu, e o processo foi para o



____________________________________________________________________________
1125

STJ. Já apresentamos requerimento para que o Prefeito Márcio Lacerda suspenda as

multas até que o STJ decida se a BHTRANS tem ou não poder de polícia para multar.

Caso contrário, se a decisão for favorável, milhares de motoristas irão requerer os

valores pagos. O Ministério Público e a própria Ordem dos Advogados do Brasil têm

entendimento contrário ao poder de polícia dado hoje à BHTRANS. Do ponto de vista

legal e jurídico, são também totalmente contrários ao poder de polícia que o Prefeito

quer dar para a Guarda Municipal. Temos recebido vários “e-mails” em nosso

gabinete. As pessoas se colocam à disposição para ajudar nessa mobilização contra

as multas abusivas em Belo Horizonte. O Sr. João Bosco disse o seguinte: “Pela

primeira vez, acho que posso votar em alguém. Até hoje, sempre justifiquei o meu

voto, por motivos óbvios. Não dei o meu voto nem para o meu irmão, porque ele

estava arrastado por um grupo de pessoas”. Ele fala ainda da coragem para

mobilizar. Essa é a nossa responsabilidade, Sr. João. Continuaremos na luta. O Sr.

Flaviano, que está revoltado porque teve de pagar mais de R$2.500,00 de multas à

BHTRANS somente neste ano, diz o seguinte: “Não estou aqui para pedir o meu

dinheiro de volta, e sim para agradecer e dar todo o nosso apoio. A nossa família é

grande, o meu pai está guardando todos os jornais e torce para que o senhor acabe

com esta máfia. Desde já, agradeço, mais uma vez, o seu empenho. Um especial

obrigado da minha parte e de toda a minha família”. O Sr. José Dias Quaresma

também enviou “e-mail” dizendo: “Assisti, no dia 20 de outubro, ao seu

pronunciamento, pela TV Assembleia, sobre a Guarda Municipal de BH quanto ao

uso indiscriminado de multas. Gostaria de parabenizá-lo pela atitude e pelo trabalho

no Ipsemg”. Gostaria de agradecer e dizer que essa campanha continuará com muita

força. Contamos com o apoio de todos os que possam contribuir. Faremos apelos,

vamos ao STJ, em Brasília, para acompanhar de perto o desenrolar do processo.

Também pressionaremos o Prefeito Márcio Lacerda a não conceder o poder de

polícia para a Guarda Municipal aplicar multas.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Não havendo outros oradores

inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.445/2009, da

Comissão de Educação, e 4.446 a 4.448/2009, da Comissão de Transporte. Publique-

se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Célio Moreira e

outros em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Coral

Canarinhos de Itabirito pelos 35 anos de sua criação, e Ivair Nogueira e outros em

que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a Missão

Ramacrisna, de Betim, pelo seu cinquentenário.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão do Trabalho em que pleiteia seja

solicitada ao Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais - Sindieletro -, a relação dos

nomes dos trabalhadores efetivos e terceirizados que foram vítimas de acidentes

fatais durante o desempenho de suas atividades no ano de 2008. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta em que solicita a palavra

pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Sargento Rodrigues. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador

o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, público

que nos acompanha pela TV Assembleia, retorno a esta tribuna para dar sequência à

minha indignação, ao meu repúdio às decisões da Promotora de Justiça Sumara
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Aparecida Marçal e do Juiz Neanderson Martins Ramos, que, no último dia 17 de

agosto, decidiram pela prisão preventiva de sete policiais militares de Itaobim, sob a

alegação de prática de tortura - prisões de pessoas sérias, honradas, que todos os

dias saem de casa e não sabem se retornarão ao seio de suas famílias. O que mais

nos entristece neste momento é a total inversão de valores que foi estabelecida na

decisão judicial requerida pela Promotora de Justiça e acatada pelo Juiz da Comarca

de Medina, Sr. Neanderson.

Hoje, senhoras e senhores, estamos convivendo com uma situação que tem

incomodado a todos os brasileiros ou, pelo menos, sua maioria: a forma como o

menor infrator é tratado pela legislação brasileira.

O Estatuto da Criança e do Adolescente criou uma blindagem que eles já sabem

como funciona, têm a exata noção de que não serão presos em face de uma lei muito

branda, quando se trata principalmente dos crimes contra a vida. Mas a vida de

quem? Quem está sendo vítima desses menores criminosos? São pessoas iguais a

você que está nos vendo, você que é dona de casa, mãe, pessoa que trabalha todos

os dias, que paga seus impostos, que procura ter um comportamento social

adequado, que se submete às regras sociais que não precisam estar previstas em

leis.

Você que é trabalhador, que é um profissional liberal, médico, advogado,

engenheiro, dentista, empresário, garçom, motorista de táxi, de ônibus, que é

cozinheiro, gari, ou seja, um cidadão brasileiro, pobre ou rico, de cor escura ou clara,

enfim, são pessoas que todos os dias levantam cedo, trabalham ou passam a noite

inteira trabalhando, com o sonho de buscar algo melhor para si e para sua família,

pessoas que tentam todos os dias fazer sua vida um pouco melhor, que acreditam no

poder público e que, muitas vezes, se perguntam: por que tanta impunidade?

No dia 13 de janeiro deste ano a Polícia Militar de Itaobim foi acionada para atender

um clamor da população. Tratava-se de um cidadão que estava sendo vítima de

assalto. Quando a Polícia Militar chegou à cena do crime, encontrou uma pessoa

baleada, vítima de uma violência sem dó, que imediatamente foi levada para o

hospital mais próximo, onde foi atendida. Mais tarde se descobriu que aquela vítima

teria ficado paraplégica em razão dos disparos sofridos, ou seja, sua vida nunca mais



____________________________________________________________________________
1128

será a mesma. O Sr. Paulo José Francisco, vítima dos disparos, casado, pai de dois

filhos, trabalhador, estava aguardando sua vez para ser atendido numa barbearia.

Mal sabia que aquele infeliz dia nunca mais seria esquecido, pois figurou como vítima

da crueldade de três marginais, dois dos quais menores e um outro maior de idade,

que mudariam sua vida para sempre.

A polícia, mais uma vez atenta, após ser acionada, foi ao socorro, como sempre faz

todos os dias, 24 horas por dia. Vai ao encalço, percorre ruas, corre atrás dos

marginais, passa por cercas de arame farpado, desce e sobe barrancos, ou seja,

supera vários obstáculos até alcançar êxito na prisão dos autores do trágico crime.

O resultado daquela violência é muito preocupante. Ou será apenas mais um pai de

família vitimado, para quem nós não ligaremos mais, com quem não nos

preocuparemos, e com cuja infelicidade não mais nos indignaremos.

Há poucos dias, na cidade de Contagem, três menores balearam um cidadão que

passava próximo a uma favela conhecida como Frigodiniz; mas, como disse, era

somente mais um pai de família vítima da ação de menores criminosos, nesse caso o

Sr. Warley da Rocha Anunciato, de 30 anos, que estava indo para uma igreja e foi

alvejado no pulmão, sendo encaminhado em estado grave para o Hospital de Pronto

Socorro Júlia Kubitschek. Mais uma vítima dos “menores infratores”, já que, de forma

eufêmica, é como a lei tecnicamente os denomina. A letra fria da lei não os trata

como criminosos perigosos, com que o cidadão comum se depara pelas ruas.

Ontem, dia 24 de agosto, em Pedro Leopoldo, que fica a 30km de Belo Horizonte,

um menor de 16 anos matou um rival, da mesma idade, por vingança. A Polícia Militar

foi ao seu encalço e o prendeu, mas logo saberemos que ele estará livre nas ruas,

pois o Estatuto da Criança e do Adolescente permite apenas uma medida de

internação de, no máximo, três anos, conforme previsto no art. 121 da Lei nº 8.069,

de 1990, em seu § 3º: "Em nenhuma hipótese o período máximo de internação

excederá a três anos".

Ou seja, o menor infrator poderá cometer quantos homicídios quiser que sua

punição máxima será de três anos. Esse fato está, aliás, registrado numa entrevista

do jornalista Carlos Viana, da Rádio Itatiaia, em que um menor cometeu oito

homicídios. Vou repetir: oito homicídios. Estava em liberdade e tentou matar sua nona
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vítima. Há fatos similares a esse, a exemplo da recente notícia do assassinato do

garoto João Hélio, no Rio de janeiro, em que quatro marginais, numa tentativa

frustrada de roubo de carro, arrastaram o garoto João Hélio, preso ao cinto de

segurança, por sete quarteirões. Os menores criminosos que participaram dessa

crueldade já estão soltos e talvez praticando outros crimes tão hediondos e bárbaros

quanto o que foi praticado em Itaobim, em que o Sr. Paulo José Francisco ficou

paraplégico.

Neste momento, alerto toda a população de Minas: o fato ocorrido em Itaobim não é

um fato isolado; menores estão matando todos os dias, e a vítima é sempre uma

pessoa séria, trabalhadora, que luta todos os dias, no intuito de ter uma vida melhor.

Neste momento, dirijo-me aos cidadãos de Itaobim, Medina, Pedra Azul,

Jequitinhonha, Almenara e região. Pergunto aos que residem nessas cidades

próximas da Comarca de Medina, onde o Juiz Neanderson Martins Ramos

determinou a prisão dos sete policiais: vocês acreditam que os policiais militares terão

ânimo para prender alguém? Se, durante a prisão do indivíduo, ele resistir, debater-se

ou rolar no chão e ficar cheio de hematomas ou com escoriações, será que esse

marginal não vai dizer para a Promotora Sumara que foi torturado? Será que isso não

vai se repetir?

Há um fato para o qual devemos chamar a atenção da população de Itaobim e das

demais cidades de seu entorno. O ilustre colega Deputado Durval Ângelo, que tanto

falou, no seu discurso, em Estado Democrático de Direito, em dignidade da pessoa

humana. Qual pessoa humana? A dignidade é só do bandido? É só do criminoso? E

a dignidade da vítima? Por que a Promotora agilizou tão rápido um procedimento

administrativo, solicitando a prisão dos sete policiais por prática de crime de tortura,

sendo ela não competente para fazê-lo, pois devia ter determinado a instalação de

inquérito, e não de procedimento administrativo? Cadê o Estado Democrático de

Direito? Presume-se que, no Estado Democrático de Direito, impera a lei. Onde

estava a competência da Promotora, se não foi embasada na lei? Será que os

inquéritos que tratam das vítimas desses menores estão recebendo a mesma

agilidade? Será que os processos em andamento na Comarca de Itaobim contra os

demais marginais estão sendo agilizados como foi o procedimento contra os
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policiais? Quantos processos criminais estão parados na Comarca em que a

Promotora Sumara e o Juiz Neanderson oficiam? Quantas vítimas continuam

aguardando os julgamentos desses criminosos?

Muito se fala em direitos humanos neste país, mas qual foi a providência da

Promotora e do Juiz para manter os menores internados em tempo necessário, como

forma de punir pelo crime de tentativa de homicídio em que a vítima ficou

paraplégica? Qual foi a providência tomada pela Promotora de Justiça e pelo Juiz

Neanderson para promover a proteção da vítima dos menores criminosos? Qual foi a

medida processual tomada em favor da vítima pela Promotora e pelo Juiz em defesa

dos direitos da vida? Qual foi, Sr. Deputado, a providência tomada? Qual foi a medida

processual em favor dessa vítima, volto a repetir, pela Promotora e pelo Juiz, em

defesa de seus direitos? Tendo em vista que segurança pública é dever do Estado,

por que esse Estado não conseguiu prevenir o crime contra mais um trabalhador?

A Constituição da República de 1988 ensina-nos em seu primeiro artigo: “A

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem

como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa

humana”. Onde está a dignidade da pessoa humana no caso do Sr. Paulo José

Francisco, vítima desse crime bárbaro? Onde estavam a Promotora e o Juiz, que não

se agigantaram em defesa da vítima?

A Constituição, em seu art. 5º, diz assim: “Todos são iguais perante a lei sem

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”. Se um dos mais importantes

bens jurídicos tutelados pela Constituição é a vida, por que a Promotora de Justiça e

o Sr. Juiz não se lembraram da vítima? Ou será que a tutela desse bem jurídico não

vale para aquela vítima? Apenas a vida e a integridade física daqueles menores

criminosos têm importância?

O art. 144 da Constituição da República diz que: “A segurança pública, dever do

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos órgãos seguintes



____________________________________________________________________________
1131

e seus incisos”. Nesse caso, o Ministério Público e o Judiciário de Medina não são

partes do Estado? Onde se encontravam a Promotora Sumara e o Juiz Neanderson

quando o Estado falhou e não criou medidas preventivas para que o Sr. Paulo José

Francisco não fosse baleado e não ficasse paraplégico, em uma cadeira de rodas?

O art. 245 da Constituição da República de 1988 é taxativo ao dispor que: “A lei

disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos

herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem

prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito”.

Pergunto à população de Medina, Itaobim e região, diante de todos esses fatos aqui

narrados, a prisão dos sete policiais militares, a pedido da Promotora Sumara e

determinada pelo Juiz Neanderson, foi algo razoável? Essa prisão não foi algo

precipitado? Por qual motivo a Promotora e o Juiz não seguiram o devido processo

legal, Deputado Durval Ângelo? O devido processo legal é direito e garantia

fundamental, assim como a dignidade da pessoa humana. São cláusulas pétreas das

quais a Promotora e o Juiz se esqueceram e que violaram no afã de prender policiais.

Não obedeceram ao devido processo legal. Será que, ao prender os policiais, o Juiz e

a Promotora colaboraram positivamente para a segurança pública na região?

E ficam aqui perguntas que cada cidadão das cidades de Medina, Itaobim,

Jequitinhonha, Pedra Azul e Almenara deveria fazer a si mesmo. Se você fosse um

policial militar ou policial civil nessa região, teria ânimo para prender alguém? Você

correria o risco de ser preso após prender alguém, e esse, na presença do Juiz e da

Promotora, dissesse que foi torturado? Será que você, policial, não seria

imediatamente preso? Está na hora de a população acordar.

O Juiz e a Promotora são também servidores públicos, pagos com o dinheiro suado

dos impostos com o quais cada cidadão contribui. Não são semideuses, muito menos

deuses, portanto cometem falhas.

O fato de o Juiz e a Promotora serem novos em suas funções, ou seja, são

substitutos com menos de três anos no exercício das funções, foi determinante ou

influenciou nas decisões erradas, atabalhoadas, ou melhor, precipitadas?

Espero que o Brasil acorde enquanto é tempo, ou será que teremos de enterrar

muitos pais de família, pessoas honradas, trabalhadoras, vítimas de menores
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criminosos sem piedade e da falta de equilíbrio, de sensatez, de discernimento

daqueles que fazem a denúncia e daqueles que sentenciam?

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público que nos vê pela TV

Assembleia, minha indignação se dá em razão de a vítima ter sido baleada numa

tentativa de assalto, vindo a ficar paraplégica, e a Promotora não ter sequer ido ao

hospital perguntar como ela estava, o Juiz ter sequer perguntado como a vítima

estava. Estamos vivendo uma inversão de valores profunda em nossa sociedade. A

Promotora preocupou-se em colocar os anjinhos criminosos dentro de seu veículo

particular, a fim de levá-los para a Comarca de Medina, onde realizou um

procedimento administrativo.

O ilustre colega Deputado Durval Ângelo disse que estamos num Estado

Democrático de Direito, que deve ser respeitado, com o que concordo, Deputado.

Enfim, um ponto no qual convergimos plenamente, seguramente. No Estado

Democrático de Direito, a Promotora e o Juiz obedecem à lei, não estão acima desta.

A Promotora deveria ter requisitado ao Delegado de Polícia o inquérito policial, o IPM,

ao Comando da Polícia Militar, o que não fez. A Promotora realizou um procedimento

investigatório chamado procedimento administrativo, que não é o expediente legal

conforme determina a Constituição da República num Estado Democrático de Direito.

Além disso, ela pediu a prisão preventiva dos sete policiais.

É muito bonito invocar direitos e garantias fundamentais para buscar a condenação

daqueles que estão dando a vida em defesa da sociedade. A Promotora e o Juiz

esqueceram-se de seguir o devido processo legal. E pior - pasmem, senhoras e

senhores, especialmente os operadores do direito -, a Promotora fundamentou seu

procedimento administrativo, que já estava errado, com o prontuário médico. Não

existe laudo de corpo de delito. Não existe uma prova técnica, robusta, que deveria

ter sido anexada aos autos.

O ilustre Deputado Durval Ângelo, no final de sua fala, no finalzinho, na última linha,

solidariza-se com a vítima, que ficou paraplégica em razão de um assalto cometido

por dois menores criminosos. Eles colocaram a vítima numa cadeira de rodas. Sr.

Presidente, Deputado Weliton Prado, que preside esta reunião, nesta data, nesta

tarde, o saldo foi trágico. Os dois menores, de 14 e de 16 anos, que assaltaram a
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vítima - que ficou paraplégica -, com os quais foram apreendidas duas armas de fogo,

estão livres, não sofreram medida de internação. A vítima, um pai de família, com

dois filhos, trabalhador, está numa cadeira de rodas. Ele estava aguardando para ser

atendido em uma barbearia na cidade de Itaobim. Além disso, os sete policiais dessa

cidade foram presos sob alegação de tortura.

Quero deixar claro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, público que nos visita e nos vê

pela TV Assembleia, que não compactuamos com a violência policial, mas pedimos

ao ilustre Promotor de Justiça da Comarca que peça ao Presidente do Tribunal para

sair da Comarca. A Promotora deve pedir o mesmo ao Procurador-Geral de Justiça,

porque na cidade comerciantes, empresários, políticos, toda a população está

revoltada.

O Deputado Durval Ângelo fez crítica à minha fala quando me referi à malfadada

Lei de Tortura. É pior: essa Lei de Tortura é um lixo. Da mesma forma que ele, que

fala que a tortura foi aplicada nos termos da ditadura, eu também a combato. Serei

combativo na tribuna, junto com ele, ou em qualquer outro lugar a que ele for neste

país.

Mas o ranço no pós-ditadura, no final da ditadura, em 1985, certamente a esquerda,

a mumunha da esquerda que aprovou essa lei de quatro artigos talvez o Deputado

desconheça, quando se fala em Estado Democrático de Direito impera a lei. É assim

que é reconhecido nos países democráticos.

Só que a Lei de Tortura tem o tipo aberto. Isso no Direito Penal não combina, ou

seja, o tipo aberto pega quem quiser, menos o bandido. A Lei de Tortura, que é usada

pelo Ministério Público para punir policiais, não serve para punir bandidos, apesar de

ela não ter nenhuma restrição. A Lei nº 9.455 só tem quatro artigos. O ilustre colega

desconhece o que é tipo aberto. Talvez se ele conhecesse o que é tipo aberto no

Direito Penal, ficasse mais fácil até para a gente fazer o contraponto aqui nesta

tribuna.

Sr. Presidente, quero encerrar dizendo: “Sr. Juiz Dr. Neanderson, a cidade está

ruim para o senhor, que deve pedir para sair dela. A população de Medina, de

Itaobim, de Almenara e o Presidente do Tribunal de Justiça saberão agora o que o

senhor anda fazendo em sua Comarca. Sr. Juiz, arrume as malas na Comarca
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porque o senhor não tem mais clima para permanecer lá. O senhor fez o que nenhum

Juiz na história deste Estado fez com a Polícia Militar. V. Exa. prendeu sete pais de

família em uma prisão preventiva totalmente infundada, descabida e desastrosa.

Deputado Ademir Lucas, engraçado que o Juiz gosta também de alguns favores.

Ele cassou o Prefeito da cidade, Sr. Josélio Machado, em 2007, por abuso de poder

econômico na campanha anterior. Deputado Weliton Prado, engraçado que, em 2008,

a sua esposa, Sra. Elisângela Ramos, foi nomeada para um cargo de recrutamento

amplo na gestão atual do mesmo Prefeito que ele havia cassado. Talvez o senhor

goste de favores como esse. Como a Polícia Militar não pode ofertar ao senhor na

sua Comarca de Medina, talvez o senhor tenha descarregado a sua ira.

Mas, lembrando ao Deputado Durval Ângelo, ao Juiz e ao Presidente do Tribunal de

Justiça, Dr. Sérgio Resende, que esse é o mesmo Juiz que prendeu dois Agentes

Penitenciários, uniformizados, com via caracterizada, com ordem do Diretor da

penitenciária para conduzir dois presos para serem ouvidos em audiência com o

próprio Juiz, que alegou que eles não portavam identidade funcional. Por culpa de

quem? Porque a Secretaria de Defesa Social não havia emitido as suas carteiras

funcionais. Onde está a razoabilidade desse Juiz? Onde está algo em que se possa

falar que houve ponderação do Juiz? Ele mandou ainda o Delegado prender os dois

Agentes Penitenciários na cela junto com presos comuns.

Deputado Ademir Lucas, descobri que nem Juiz nem a Promotora têm ainda três

anos de exercício na magistratura. Está aí o tamanho do descalabro. Dr. Neanderson,

talvez o senhor possa explicar para o Presidente do Tribunal, Sérgio Resende, e

explicará para o Conselho Nacional de Justiça, porque este Deputado encaminhará

ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional Federal de

Justiça para saber por que o Prefeito nomeou a sua esposa para um cargo de

recrutamento amplo na cidade onde o senhor é Juiz Eleitoral e o senhor havia

cassado esse mesmo Prefeito no ano anterior.

Sr. Juiz, essa situação está mal explicada. O senhor talvez tenha alguma

informação a prestar à região. Repito, o senhor poderia pedir licença, entrar de férias

ou pedir ao Presidente do Tribunal de Justiça para removê-lo de comarca, porque não

há mais clima para a sua permanência. O senhor acabou com a segurança pública na
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região. O senhor destruiu qualquer ânimo de um policial para trabalhar na região.

Nenhum policial vai querer prender nenhum criminoso, por mais perigoso que seja,

estando o senhor nessa Comarca. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência cumprimenta e registra a presença, nas galerias,

de participantes do Parlamento Jovem 2009, especialmente dos alunos da Pontifícia

Universidade Católica - PUC-MG - e dos Colégios Santa Dorotéia, Tiradentes, Izabela

Hendrix, Paulo Mendes, Leopoldo Miranda e Padre Eustáquio. A Presidência também

saúda os membros da Escola do Legislativo e parabeniza todos pelo brilhante

trabalho que estão realizando, com a discussão do importante tema do transporte.

A Presidência registra, ainda, a presença, em Plenário, do ex-Embaixador do Brasil

em Cuba e ex-Deputado Tilden Santiago, que nos honra aqui com sua presença.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, saudação a

todos os estudantes que aqui estão exercendo a cidadania, o que é muito importante.

A própria política sofre um natural desgaste, mas a presença de vocês demonstra a

importância da política. Aliás, tudo é política. Sempre gosto de citar D. Pedro

Casaldáliga, quando ele diz que “tudo é política, embora a política não seja tudo”.

Tudo é política. Ela se manifesta desde a qualidade da educação até a qualidade do

ar e da água que usamos. Até à noite, quando estamos dormindo, estamos sujeitos a

uma decisão política, que é a lei do silêncio. Não podemos ser indiferentes à política.

Existe uma parábola do Frei Beto que compara a política a um pão cuspido que a

mãe passa para o filho, a quem pede para partilhá-lo com o seu irmão. O filho pega o

pão, cospe nele, por isso o irmão o rejeita, sob a alegação de que o pão está cuspido,

portanto sujo. Às vezes a política é como esse pão cuspido: muitos já o sujaram, mas

temos de vencer o nojo, procurar fazer a nossa parte, que é limpá-lo e jamais nos

omitir. A omissão das pessoas de caráter, de ética, só traz prejuízo ao País.

Parabéns, e perseverança aos estudantes, ao se inteirarem das questões políticas do

País, sobretudo do Estado de Minas Gerais.
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Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna são os últimos pronunciamentos de

algumas lideranças, feitos na quinta e na sexta-feira, entre eles o do próprio

Governador Aécio Neves.

Nos últimos dias, o PT tem sido alvo de ataques e críticas vindas dos mais diversos

setores políticos, partidos, veículos de imprensa e intelectuais. Esses ataques não

nos surpreendem, posto que estamos quase às vésperas das eleições de 2010. É

normal que isso ocorra. A explicação para isso é óbvia, pois o PT é o principal partido

da base do governo Lula. É o partido do Presidente e é o partido da Ministra Dilma

Rousseff, que é a mulher que gerencia todo o governo. Ela é a grande gerente do

governo e vem fazendo o seu trabalho com competência e determinação. Diga-se de

passagem, os Ministérios são machistas, porque são comandados por homens, e a

única mulher à frente de um Ministério é justamente a que coordena e gerencia tudo.

Infelizmente, as outras mulheres que compunham esse governo saíram por motivos

justos, como a própria Marta, que saiu para pleitear a Prefeitura de São Paulo. O PT

tem a preferência do eleitorado: no Brasil, estamos acima de 25%. De igual forma,

aqui em Minas Gerais, o PT é o partido mais bem avaliado, o que tem o índice mais

elevado nas pesquisas que avaliam a preferência dos eleitores. Vários institutos

mostram esse fato, não apenas um.

As políticas econômicas e sociais de iniciativa do governo do Presidente Lula

recebem também grande aprovação do povo brasileiro. Considerados os efeitos

“tsunâmicos” provocaods na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos e em outros

países, os impactos da crise financeira e mundial podem ser comparados aqui, de

fato, a uma marolinha. Não existiu um grande impacto, muito menos sobre os mais

pobres, que, de certa forma, ficaram protegidos, até mesmo blindados, dos efeitos da

crise. O Brasil, como foi previsto pelo companheiro Lula, é um dos primeiros países a

sair da crise. A retomada do crescimento, ao contrário das previsões pessimistas,

começa a ocorrer já, com vários postos de emprego sendo retomados, com várias

empresas retomando suas atividades, em fase até de contratação. Sob a liderança do

companheiro Patrus Ananias, está consolidada uma rede de proteção social que é

objeto de reconhecimento nacional, internacional, em todas as classes sociais. O

PAC supera barreiras de disputas jurídicas entre empresas de licenciamentos, de
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procedimentos licitatórios e deslancham por todo o País. Mais concursos públicos são

abertos; recuperam-se materialmente estruturas estatais antes sucateadas,

característica do Estado mínimo; carreiras têm ajustes salariais que resgatam dívidas

de mais de uma década em diversos setores do funcionalismo federal. O resultado

positivo dos investimentos em educação aparecem antes mesmo do que tinha sido

previsto, como a extensão dos ensinos fundamental e médio aos jovens e adultos, e

também no ensino superior, com a expansão das universidades - em Divinópolis uma

foi recém-inaugurada. Há expansão em todas as áreas da educação, há o

reconhecimento dos cursos técnicos como superiores, há expansão dos Ifets, outrora

Cefets. Os movimentos sociais estão nas ruas sem nenhum tipo de criminalização

governamental, diferente do que acontece aqui em Minas, no Rio Grande do Sul, em

São Paulo, nos processos, nas questões que tratam da participação dos movimentos

sociais em relação às reivindicações do Estado. O Presidente Lula sempre recebeu

movimento social, sempre acolheu parte da pauta, avançando na pauta de

negociação. Processos participativos estão em andamento, a transparência nos

gastos públicos é ampla no governo federal, o que não conseguimos alcançar aqui.

Nem a Casa conseguiu acompanhar, disponibilizar na internet a execução

orçamentária. Como permitir ao cidadão o acesso a instrumentos, a ferramentas para

acompanhar os gastos públicos do governo do Estado? Não há uma crítica ou

denúncia pela imprensa que não tenha como fonte os próprios meios de comunicação

sob controle do governo federal. Mais recentemente, o companheiro Lula atendeu

parte das reivindicações dos movimentos da agricultura familiar e dos sem-terras. Foi

uma grande conquista, um grande avanço essa pauta de negociação com o MST e

com o MAB na semana passada. Também foram avanços a determinação do

Presidente Lula de se rever o índice de produtividade até o dia 3 de setembro e o

decreto que desapropria a Fazenda Felisburgo. É a primeira vez na história do Brasil

em que é feita uma desapropriação por decreto sob alegação de crime ambiental.

Mesmo com o laudo do Incra, pois a fazenda foi reconhecida produtiva, fez-se a

desapropriação porque ali se fez um grande crime ambiental e foi onde aconteceu a

chacina dos trabalhadores rurais.

Enfim, na impossibilidade de quebrar a identidade de Lula e do PT com os
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excluídos, a Oposição neoliberal tenta sensibilizar as classes médias com um

discurso moralista e hipócrita. Na sexta-feira passada, por exemplo, o Governador

Aécio Neves ousou atacar o PT, relembrando o caso mensalão. Ora, o PT e o

governo Lula já foram julgados politicamente por aqueles acontecimentos. O que

mais impressiona no PSDB é que o mensalão é filho direto dos mecanismos de

financiamento eleitoral inaugurados na gestão do tucano Eduardo Azeredo à frente do

governo de Minas. E há provas disso. Portanto, quando qualquer tucano abrir a boca

para atacar o PT, que se lembre bem das águas turvas em que pescaram no

passado. Isso sem contar a outra lista, a de Furnas, que lideranças do próprio PSDB

têm apresentado. Não é ninguém do PT; são pessoas do próprio PSDB que sabem

disso, e já desde a primeira eleição do governo Aécio - e isso envolve de certa forma

uma empresa pública em outra lista, na lista das empresas que prestam serviços à

Cemig. Ou seja, na verdade o pai do mensalão é o próprio PSDB; tudo começou por

aqui.

O governo Lula é o mais transparente da história do País: materializou a

Controladoria-Geral da União - CGU -; criou o Portal Transparência, que é citado em

todo o mundo como exemplo positivo; dotou a Polícia Federal de estrutura inédita;

garante autonomia à atuação da Procuradoria-Geral da República; e respeita a

liberdade de imprensa, o que não acontece em Minas Gerais. O governo Lula

respeita a liberdade de imprensa; isso não acontece aqui em Minas Gerais. O

Governador Aécio já teve a ousadia de demitir profissionais até mesmo da Globo. É

esse o modelo que queremos reproduzir para o País inteiro? Há algo semelhante ao

que acontece no governo federal no tocante a avanço de transparência e de

autonomia? Isso ocorre no governo mineiro? Infelizmente, não. Outro dia mesmo tive

de vir a esta tribuna lembrar ao colega do gesto de solidariedade do Aécio, do Alkmin,

do Serra e do Fernando Henrique ao Sarney. São pessoas que se solidarizaram com

o ex-Presidente Sarney, hoje Presidente do Senado. Então, onde está a coerência?

Com que autoridade o Governador sai pelo Nordeste e pelo Sul dizendo que o PT

se desconfigurou? Sua Excelência está totalmente equivocado, pois o PT é o único

partido do Brasil que tem eleição direta. É importante que os estudantes tenham essa

informação. O único partido do Brasil que tem eleição direta é o PT. Não é um partido
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cuja cúpula manda, mas todo filiado pode votar elegendo a Diretoria do Partido em

âmbito municipal, estadual e federal. Aliás, estou como candidato a Presidente do

Partido no Estado. Só em Minas Gerais temos mais de 120 mil filiados aptos a votar,

e, no Brasil, são cerca de 1.500.000 filiados aptos a eleger a Diretoria do Partido em

23 de novembro em âmbito municipal, estadual e federal. Elege-se o Presidente e o

diretório do Partido. É o único no Brasil, não se desconfigurou nada. Temos um

acúmulo de experiência, ética e transparência. A menina dos olhos do PT continua

sendo o Orçamento Participativo, no qual não conseguimos avançar aqui. Minas

Gerais poderia ter saído na frente, o Ministro Patrus, então Prefeito de Belo

Horizonte, conseguiu implantar o Orçamento Participativo em uma das principais

Capitais do País. Temos de reconhecer o avanço político da gestão municipal da

Capital, e tudo se iniciou com o companheiro Patrus Ananias. Portanto, nosso partido

tem um patrimônio e um acúmulo de experiência como modelo de gestão. Na

verdade, a gestão é exemplar e eficiente quando está voltada para o ser humano,

para os servidores públicos com carreiras decentes. Não é o que temos em Minas

Gerais, onde há professores com piso salarial de R$360,00. O Deputado Sargento

Rodrigues, a quem parabenizo pelo Dia do Soldado, sabe que na Polícia Civil há

servidores com piso bem abaixo do salário mínimo, R$360,00, e essa aberração não

ocorre na Polícia Militar. Às vezes são os biênios e quinquênios que permitem uma

remuneração maior, chegando a R$500,00. Essa distorção ocorre também na área da

saúde. Eles perdem isso quando se aposentam, quando mais precisam de recursos.

Uma parte da remuneração cai, como na linha de insalubridade e periculosidade. Na

área da saúde cai. No momento em que mais precisam, a remuneração total tem uma

queda. Essa é a verdade, os servidores públicos sabem da grande verdade.

Podemos mostrar o contracheque. Gostaria muito de estar aqui mentindo, mas seria

algo falso, e eu seria prejudicado. Infelizmente, esta é a realidade que está

prejudicando milhares de servidores públicos do Estado, um piso salarial de

R$360,00.

Não tenho dúvida de que as questões morais são muito importantes, mas o

moralismo hipócrita não. Na falta de propostas para alcançarem programaticamente o

governo Lula, só lhes resta tentarem desqualificar o PT e o nosso governo. A
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oposição neoliberal não conseguirá fugir do assunto. Na campanha de 2010, terão de

prestar contas ao povo brasileiro sobre o estrago que o neoliberalismo fez ao mundo

e ao País. Vamos ao debate programático, mas, se quiserem discutir os passivos de

corrupção herdados de governos passados, temos toda a tranquilidade. Não temos

compromisso com o erro, o nosso compromisso é com a verdade, com o povo

mineiro, sobretudo com os servidores e com os mais pobres; é o governo

democrático-popular, como o governo Lula tem dado conta, no sentido de garantir

dignidade e acesso à alimentação, à moradia digna e à educação. Esse tem sido o

grande avanço do governo democrático-popular, um governo de coalizão, mas

dirigido pelo PT. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados, quero também

cumprimentar os alunos e os professores que aqui estão e, de um modo especial,

dirigir-me a todas as escolas. Não nominarei cada uma porque já foram nominadas,

mas é extremamente importante a presença de vocês aqui, e que isso possa ocorrer

cada vez mais. Que o jovem participe, até para mudar, para transformar. O processo

político só pode ser transformado por meio da participação. Só corrigimos o erro

tomando consciência dele. E o Brasil está engatinhando em matéria de democracia.

Guardadas as devidas proporções, a nossa democracia é mais jovem que vocês,

porque uma democracia se constrói ao longo, muitas vezes, de séculos. São várias

gerações construindo uma conduta mais justa, fraterna e, acima de tudo, pautada

pela verdade.

Nesta tarde, Sr. Presidente, em nome da verdade e sem faltar com o respeito e a

consideração com o Deputado Padre João, quero contrapor uma série de

informações aqui trazidas, porque, muitas vezes, meias verdades não contribuem

para a compreensão plena dos fatos. O Padre João não é homem de faltar com a

verdade, mas trouxe aqui algumas meias verdades, algumas informações que a
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história está cuidando de desmentir. Embora questionar o PT possa incomodá-lo - e é

justo que se questione o PSDB, o PMDB -, é importante que se tenha humildade para

fazer a autocrítica e não simplesmente ser resistente à crítica, ser reacionário e dizer

que está tudo bem, maravilhoso. Não temos compromisso com o erro e com o que há

de errado, e não é esse o comportamento que estamos vendo do Presidente Lula,

que diz que está tudo bem no Senado. O próprio Líder teve uma atitude de grandeza

ao dizer que não queria compactuar com isso, que não queria aceitar a vergonha,

para o País, de arquivar inúmeros processos em que ficaram comprovadas as

ilegalidades e o roubo do dinheiro do povo brasileiro - as atitudes vergonhosas que se

deram no Senado.

O Presidente Lula disse: “Continuem com o Sarney”. E quem faz coro com ele?

Collor de Melo. Transformam-se em figuras que falam agora a mesma língua: Sarney,

Collor de Melo e Presidente Lula. Todavia, essa não é a língua do povo brasileiro.

Quando disse isso há poucos dias, o próprio Deputado Padre João veio me dizer o

seguinte: “O Aécio, o Serra e o próprio Alkmin se solidarizaram com o Sarney”. V.

Exa. é, antes de tudo, um líder espiritual. No púlpito da Igreja, muitas vezes não há

quem possa ocupar o mesmo espaço para contrapor e complementar as informações

para que a verdade seja completa. Aqui não, pois a Assembleia é um espaço

democrático. Sou católico e o respeito como liderança espiritual. Todavia, no debate

ou no bom combate, como já dizia São Paulo, temos de expor as verdades de

maneira completa. Os Governadores Aécio Neves e José Serra e outras lideranças

do PSDB telefonaram, sim, para José Sarney, o que foi um gesto cristão, porque a

Sra. Marly Sarney, ex-primeira-dama do País, enfrentava momentos difíceis por

causa da saúde, submetendo-se a uma cirurgia. Por isso, merecia uma palavra de

qualquer cidadão que tenha com José Sarney alguma convivência de trabalho,

embora no campo oposto das ideias. O PSDB tem-se posicionado de maneira firme

pela transparência no Congresso Nacional e pelo combate aos atos de corrupção que

ali são praticados.

No entanto, o que temos visto por parte do PT é uma atitude muitas vezes até

contraditória. Algumas lideranças do PT dizem: “Não concordamos com isso”. O

Partido foi fundado e se firmou com outro propósito. Não podemos nos curvar a isso,
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e vêm as maiores lideranças do Partido dizer: “Está tudo bem. Vamos fazer de conta

que o Senado está uma maravilha. Não vamos investigar o Sarney porque está acima

de qualquer suspeita. Ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Então, será

imortal também no Senado, com as bênçãos do Presidente Lula”. É esse o tipo de

democracia que o PT quis construir? É esse o tipo de comportamento que lhe dará o

direito de dizer que o Partido não tem compromisso com os erros? Não é essa a

verdade completa. Pode ser uma verdade parcial ou de quem quer enxergar só um

lado da moeda. Sucede o mesmo quando, numa análise da crise mundial, vêm dizer:

“No Brasil, ela foi só uma marolinha. Aqui não houve o problema”. Além disso, insiste

em culpar o governo anterior; não tem humildade e diz, por exemplo, que no Brasil a

crise mundial encontrou um sistema financeiro mais consolidado, enquanto o mundo

inteiro diz: “Os bancos nos EUA e na Europa estão quebrando”.

É bom que os jovens estejam nos ouvindo para fazerem uma análise do contexto

mundial. Por que não faliram bancos no Brasil neste momento de crise? Porque o

governo Fernando Henrique, que aliás V. Exa. insiste em rotular como neoliberal,

criou, naquela ocasião, sendo combatido pelo PT, o Proer, que é um programa que

assegurava uma fiscalização rigorosa e um ajuste financeiro nas contas bancárias.

Logo mais, concederei a V. Exa. aparte, Deputado Paulo Guedes. Só quero

terminar o meu raciocínio, por gentileza. Implementado que foi o Plano Real pelo

governo que antecedeu o do Presidente Lula, isso possibilitou um equilíbrio e um

ajuste. Foi de tal sorte algo bem feito, que o Presidente do Banco Central, que era

dos liberais que eles acusam, é o mesmo até hoje. Na verdade, era Presidente do

Banco na época do Presidente Fernando Henrique. Foi convidado a exercer o cargo e

saiu do PSDB para dirigir as finanças do País, porque sabe fazer isso. Todavia, aquilo

que o Lula e o PT insistem em chamar de herança maldita acabou sendo o que deu

suporte ao País para superar os momentos difíceis - e os estamos superando.

É duro ouvir um discurso que diz: “O País está maravilhoso, o PT não compactua

com crise e o mensalão foi invenção do PSDB”. Ora, isso é uma blasfêmia, Deputado

Padre João. É elementar dizer que houve caixa dois em campanhas anteriores. No

início da apuração do mensalão, o Presidente disse isso numa entrevista na Suíça.

Aliás, foi para o exterior dizer: “Todas as campanhas do Brasil já tiveram caixa dois”.
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Descobriram que houve um caixa dois numa campanha em Minas Gerais, cujo

coordenador financeiro era o então Ministro do Presidente Lula Walfrido dos Mares

Guia, que era Vice-Governador. Então, tentaram tapar o sol com a peneira e

disseram o seguinte: “Como houve caixa dois no governo do Eduardo Azeredo, que

era do PSDB, na hora de fazer campanha, isso é igual ao mensalão”.

O mensalão, meus jovens que estão aqui, que têm a cabeça aberta e não aceitam

simplesmente tampar o sol com a peneira, foi um esquema montado pelo governo do

Presidente Lula e comandado pelo Sr. José Dirceu - que vocês acompanharam, e o

Brasil inteiro documentou -, envolvendo grandes empreiteiras para pagamento de

propina ao governo federal, mediante a realização de depósito na conta de

parlamentares para que votassem de acordo com esse governo. Isso foi chamado de

mensalão porque era depositado todo mês na conta de bandidos, que estavam ali

sendo comprados por um governo que se diz ser o governo da moralidade. E isso

tem de ser dito de forma completa, e eu não me esqueci. Sabem por que digo isso?

Porque, desde o dia em que pus o pé nesta Casa, abri a minha conta bancária, o meu

patrimônio pessoal, as minhas operações em qualquer nível, e as da minha família,

para o Ministério Público e disse: elas estão abertas ao Ministério Público sem

necessidade de ordem judicial. E sabe por que, Deputado Padre João? Porque sou

do PSDB e não tenho de esconder nada. Não tenho de ficar calado e escutar que o

PT é uma maravilha, como se tivesse rabo preso com alguma coisa. Temos uma

história de 20 anos na vida pública como Vereador, Prefeito e Deputado Estadual.

Tenho clareza de que o Brasil ainda tem de ser passado a limpo. Não me venha o PT

dizer que está às mil maravilhas, porque não está; não me venha o PT dizer que não

há corrupção no governo federal, porque ele está podre de corrupção. Está podre!

Hoje o governo federal é uma vergonha para o nosso país: é mensalão, é

sanguessuga, é DNIT, é maracutaia de todo lado. E o Presidente Lula vem colocar

panos quentes num acordo com o Presidente do Senado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Domingos Sávio, estranha-me

como vocês falam do Sarney, como o PSDB o trata agora, e como vocês se

esquecem de que o Sarney, o Renan e o Collor são suas crias. Quero só relembrar e

refrescar a sua memória: o Sarney foi vice do Tancredo, o avô do Governador.
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O Deputado Domingos Sávio* - Mas o que tem a ver isso?

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Calma, deixe-me concluir o meu

raciocínio.

O Deputado Domingos Sávio* - Qual é a relação?

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Estou querendo dizer que foi o mesmo

PMDB - o mesmo Sarney, o mesmo Collor, o Renan, o Jáder Barbalho - que

sustentou os oito anos do governo Fernando Henrique.

O Deputado Domingos Sávio* - Fernando Henrique é do PSDB, Deputado. Estou

querendo saber se tem ou não relação agora.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Naquela época, nem CPI existia, porque

vocês não deixavam e colocavam tudo debaixo do tapete.

O Deputado Domingos Sávio* - Agora tem?

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Agora tem, porque o Presidente Lula...

O Deputado Domingos Sávio* - A CPI da Petrobras...

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Vocês já instalaram mais de 200 CPIs e

não encontraram nada contra o Lula. Nesta Casa, o seu Governador não deixa

instalar nenhuma CPI, e aqui também está sujo de corrupção.

O Deputado Domingos Sávio* - V. Exa. veio aqui, esbravejou, mas não disse nada

de concreto.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - O nosso partido, caro companheiro

Domingos Sávio, pode ter os seus defeitos...

O Deputado Domingos Sávio* - São todos santos.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Mas é um partido que contribuiu para a

história do Brasil, está acabando com a fome, está apoiando a educação, criou o

ProUni, está criando a moradia popular, recuperou a economia nacional. Hoje o Brasil

é respeitado no mundo inteiro. Com erros; podemos ter erros. É impossível governar

um país em que o povo brasileiro elege o Lula, sim, elege um Presidente do PT, mas

elege um Congresso dos Democratas, que mamaram na ditadura a vida inteira, elege

um Congresso com Deputados do PMDB, do PSDB, que sempre mandaram neste

país. O governo Lula é chantageado dia e noite pela Câmara e pelo Senado. Para

governar, tem de fazer concessões sim, como vocês fazem aqui. A nossa bancada,
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diferentemente de como vocês se comportam no Congresso, comporta-se como

oposição sadia e construtiva. Não repetimos aqui o que vocês fazem na Câmara e no

Senado.

O Deputado Domingos Sávio* - Agradeço a V. Exa. Preciso concluir o meu

raciocínio. Se V. Exa. quiser se inscrever...

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - O Líder do Governo aqui, que é do seu

partido, sabe que a nossa bancada ajuda mais o governo que vocês, porque temos

responsabilidade com o Estado e com o povo. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio* - Olha, Deputado, a responsabilidade requer

objetividade. V. Exa. tentou arrancar aplausos dizendo que aqui não se faz CPI, que

há corrupção, mas V. Exa. não aponta. Não poderei conceder-lhe aparte agora

porque preciso concluir o meu raciocínio.

Presidente, peço-lhe que desconte o tempo, porque o Deputado não está tendo

respeito pelo debate. V. Exa. fez um aparte e uma afirmação. Estou desafiando-o. V.

Exa. diz que há corrupção, mas não aponta em que área; V. Exa. fala que o governo

federal permite CPI. E permite, Deputado?! Sejamos francos; vamos respeitar esses

jovens que estão aqui. O governo federal tentou barrar, de todas as maneiras, a CPI

da Petrobras. Essa empresa, que é de vocês, jovens, e do Brasil, paga R$70.000,00

por mês para um Diretor do PT, fora outros benefícios. Isso foi publicado em todos os

jornais do Brasil, recentemente. Sem falar das maracutaias com o dinheiro que foi

enfiado na Fundação Sarney.

O Presidente Lula, que não queria a CPI, acertou com a base do governo de

segurar nas mãos do PT e do PMDB a Presidência e a relatoria. Na semana passada,

havia mais de 50 requerimentos para serem aprovados na comissão propondo que

fossem ouvidos a Dilma e o Presidente da Petrobras, a fim de se esclarecerem as

maracutaias. Todos os requerimentos foram derrotados pela base do Lula, pelo PT

principalmente. Com muito custo, a Oposição conseguiu abrir a CPI; na hora de fazê-

la funcionar... Liguem nos telejornais - os jovens precisam acompanhar isso, assim

como os cidadãos que estão nos ouvindo -; vocês conseguem ver, em algum lugar, a

notícia de que a CPI da Petrobras está funcionando? Ela está travada pelo PT, para

esconder o mar de lama e de corrupção em que está mergulhado o partido que se diz
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vestal, puro. Disse e insisto que, para melhorarmos o nosso Brasil, em vez de

ficarmos no oba-oba, como se fosse uma disputa de partida de futebol - “Ah, torço

para o PT; torço para o PSDB” -, na qual todo mundo fica cego e surdo, sem

capacidade para analisar os erros, quem paga a conta é o cidadão. Falta dinheiro

para melhorar a saúde, falta coragem para fazer a reforma tributária, prometida pelo

Presidente Lula. O nobre Deputado Padre João veio aqui e disse que este governo

tem feito um grande projeto social. As galerias estão lotadas de jovens, que, num

primeiro momento, podem pensar que não serão afetados, mas serão, sim, porque

querem vida longa. Se Deus quiser, todos a terão. Estou me referindo à

aposentadoria. Qual jovem não pensa em ter vida longa? Você se formará, terá uma

profissão e, um dia, quando tiver 60, 70 anos, se aposentará. Pode até querer

trabalhar mais, porém a saúde não o permitirá. E você pagou a vida inteira para se

aposentar. O PT, que sempre criticou o Fernando Henrique, que usa essa ladainha

de chamá-lo de neoliberal, insiste no chamado fator previdenciário, que rouba do

cidadão que paga aposentadoria a vida inteira e, depois que se aposenta, tem o valor

diminuído mês a mês. Antes de chegar ao poder, o PT dizia que faria justiça com os

aposentados. Recentemente, por incrível que pareça, um Deputado do PT defendeu

um projeto para corrigir a aposentadoria pela mesma correção do salário mínimo, e,

após a aprovação, o Presidente Lula vetou o projeto e está pressionando o

Congresso a manter o veto. Esse é um partido de duas caras, que joga para a plateia,

diz para a juventude que quer um país limpo, sem corrupção, mas fica protegendo o

Sarney das corrupções, além disso diz aos aposentados que é a favor de uma

aposentadoria justa, mas veta qualquer iniciativa para acabar com o fator

previdenciário. É esse engodo que queremos? É esse o tipo de governo que

queremos?

É hora de combater, sim, com coragem. Por isso construí minha vida de mãos

limpas, para ter coragem de vir aqui e dizer que o Brasil, o Congresso Nacional, o

Senado estão mergulhados na corrupção. E o Presidente diz amém, faz coro com o

Collor. Os dois agora são amiguinhos, são colegas, falam a mesma língua. É isso o

que estamos enxergando. É preciso desmascará-los, porque são muito habilidosos,

ficam o tempo todo no palanque. Depois vêm com conversa, dizendo que aqui, em
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Minas, o Aécio censura porque faz muita propaganda. Sabe quanto o governo federal

gasta de propaganda por ano? Um bilhão de reais. O governo de Minas gasta

R$70.000.000,00. Acho até que é muito. Defendo que haja uma conferência nacional

de comunicação para que tenhamos critérios. O governo de Minas gasta uma das

menores verbas “per capita”. Gasta R$3,50 por cidadão mineiro com publicidade para

divulgar campanhas que vão desde a campanha contra a dengue até outras ações do

governo. O governo federal gasta R$1.000.000.000,00, e todos os dias o Lula está no

“Jornal Nacional” fazendo pose de mocinho. Tem dia que está tocando guitarra, no

outro dia está colocando a camisa de um time, fazendo firula e “marketing” todos os

dias para dizer que está tudo bem. Diz que os programas sociais existentes no Brasil,

o Bolsa-Família, é invenção do PT.

Logo passo aparte ao nobre Deputado Gustavo Valadares. Esses programas foram

implantados pelo Presidente Fernando Henrique numa época em que o País ainda

vivia dificuldades. Deixamos a economia estabilizada, melhoraram as finanças, é

claro que melhoraram os investimentos nessa área, mas não é nenhuma invenção.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Domingos Sávio, serei

breve, até porque o tempo de V. Exa. já está se esgotando. Estava em meu gabinete

conversando com o Prefeito de Morro do Pilar, mas ouvi atentamente o

pronunciamento de V. Exa., brilhante por sinal. Nós, representantes do povo mineiro,

precisamos alertar os mineiros para que tenham consciência de que o País está nas

mãos de pessoas que têm hoje como critério, como norte, políticos como José

Sarney, Fernando Collor, seus parceiros de número um. Mas o que mais me

impressiona, Deputado Domingos Sávio, é o destempero de um Deputado do PT.

Esse Deputado, que respeito, está destemperado e, ao mesmo tempo, desinformado.

Não conhece a história do Brasil. A escola por onde ele passou deve ter professores

de História que não souberam ensinar-lhe ou, então, ele não estudou a história da

redemocratização do País. O PFL, Deputado Paulo Guedes, foi criado em 1985 para

ajudar os companheiros do PMDB a redemocratizar o País. Chamava-se Frente

Liberal. Era composto de inúmeros políticos respeitados nos quatro cantos do País e,

por conta deles, por conta do PFL, conseguimos a redemocratização do País.

Agora vamos discutir a política recente, Deputado Paulo Guedes, vamos discutir o
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mensalão, vamos discutir a Petrobras, vamos discutir José Dirceu, vamos discutir

Gushiken, vamos discutir Genoíno, vamos discutir Palocci. Fica a critério de V. Exa.

escolher qualquer um desses nomes e outros mais. Quem é o PT para falar de ética

hoje no Brasil? Quem é o PT para falar em democracia hoje no Brasil? O Presidente

da República é hoje um homem que está cerceando, está calando o Senado. A

revolta está nos quatro cantos do País. É fácil. V. Exa. pode ir logo ali, até a esquina

de Rodrigues Caldas com Olegário Maciel, parar dois ou três cidadãos belo-

horizontinos e perguntar a eles quem é hoje o responsável pela crise no Senado. Está

na boca do povo brasileiro: Lula, Lula, Lula. Quem elegeu Sarney foi V. Exa. Quem

está mantendo Sarney é o partido de V. Exa. Não venha me falar que o PFL era o

partido da ditadura. Vamos discutir o presente, Deputado, porque da história me

parece que V. Exa. não conhece absolutamente nada. Um governo que teve a melhor

chance de fazer as reformas necessárias para o País, um governo que teve a

estabilização monetária, que teve respeito dos investidores internacionais como

consequência, como herança do governo anterior, tinha a obrigação de ter feito pelo

menos as reformas a que o Deputado Domingos Sávio se referiu: reforma tributária,

reforma previdenciária e reforma política.

Não fez isso porque o Presidente da República não trabalha e não é homem de

coragem. É demagogo. Faz mais de dois pronunciamentos por dia. Fez ao longo

desses seis anos, Deputado Domingos Sávio, mais do que o dobro de

pronunciamentos que o Presidente Fernando Henrique Cardoso fez ao longo dos oito

anos de governo. É um demagogo, um populista, como o são os seus companheiros

Chavez, os Presidentes da Bolívia e do Equador e a turma de Cuba. É com essa

turma que ele gosta de andar, uma turma que mata o opositor, que cerceia a

imprensa livre. É com eles que ele gosta de andar.

Então, na hora de falar de democracia no Brasil, na hora de conversar a respeito de

DEM, de PSDB, vamos estudar a história recente do País, porque de corruptos o

governo federal está cheio. Muito obrigado, Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, para concluir, quero, de antemão,

dizer que sou um apaixonado pelo debate, pois acredito que é justamente na

dialética, no debate que se constroem os avanços democráticos.
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* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Domingos Sávio - Se V. Exa. for abrir a palavra a quantos mais

queiram e se não tivermos restrições regimentais, vou fazer-me presente e inscrever-

me novamente. Se essa não for a decisão de V. Exa., solicitarei o encerramento. Mas

quero, de uma forma negociada, pactuada, ética, deixar claro que o PT fez uso da

palavra, o seu discurso, a defesa das suas teses. Como representante do PSDB e da

Maioria, fiz a defesa das minhas teses. Se o PT se julga no direito de fazer uma

réplica, usando novamente a tribuna, já requeiro a V. Exa., de antemão, a tréplica, e,

portanto, a inscrição na sequência, sob pena de, se isso não se mostrar factível,

fazermos o encerramento da reunião de plano. No entanto, deixo nas mãos de V.

Exa. a decisão para a condução mais adequada do debate.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que esta fase já se encerrou e não será

possível a concessão da palavra pelo art. 70 do Regimento Interno.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, solicitei a palavra somente para

refrescar a memória do Deputado Gustavo Valadares, que veio aqui agora pintar o

Sarney. Todo o mundo conhece o Sarney. O Brasil inteiro sabe quem ele é. Disse

anteriormente que ele começou com o Tancredo Neves, mas o responsável, neste

momento, por Sarney estar na Presidência do Senado é o partido do Deputado

Gustavo Valadares. Foi a Bancada do DEM que se aliou ao PMDB e colocou Sarney

na Presidência. Portanto, esse ônus pertence ao Deputado que, infelizmente, já se

retirou do Plenário. Gostaria que ele estivesse aqui para ouvir. É o seu partido,

Deputado Gustavo Valadares, o responsável por tudo que está acontecendo no

Senado hoje. E é o responsável direto. Não só por agora, mas sempre esteve em

cargos importantes. Ocupou, por várias vezes, a 1ª-Secretaria, como ocupa agora a

1ª-Secretaria do Senado, que é de onde saem esses atos secretos, de onde saem as

nomeações, que são escândalos, mas que a imprensa, às vezes, não publica porque

não é interessante. Portanto, é o partido de V. Exa., o DEM. E para lembrar de

história, da qual o senhor falou que eu não entendo, vou lembrar que o seu partido,

DEM, é o mesmo PFL; só mudou de nome. É o mesmo PDS, do Paulo Maluf. É a

mesma Arena. É a mesma ditadura militar, que oprimiu por anos e anos o povo
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brasileiro. E vocês estiveram apeados no poder a vida inteira; e isso é de que mais

gosta o partido de V. Exa. O partido de V. Exa. é mestre e está envolvido, desde a

história republicana, em tudo que há de ruim na história deste país. O partido de V.

Exa. manteve e deu sustentação à ditadura militar, ao José Sarney, ao Fernando

Henrique, e agora está apeado no PSDB, querendo voltar ao poder. Gostaria de

lembrar a vocês - que parece também terem problema de amnésia - que estão

falando do Sarney e esquecendo-se, Deputado Domingos Sávio, do Arthur Virgílio, do

seu partido, PSDB, que utilizou recursos do Senado - quase R$700.000,00, para

pagar despesas de saúde com sua mãe; que colocou no seu gabinete um funcionário

que estudava no exterior - se não me engano, na França ou Inglaterra - e era pago

com dinheiro do Senado. E ninguém fala desse Arthur Virgílio. É santo. É do seu

partido. Então, não vamos falar de hipocrisia. Todos nós sabemos que há uma

grande hipocrisia. Governar é uma coisa, ser partido é outra. E se o nosso partido,

PT, tem algum erro, nós admitimos que tenha. Podemos ter errado em várias coisas,

mas os nossos acertos, os acertos do governo do Presidente Lula, tenho certeza,

superam todos os erros que V. Exas. falaram aqui hoje. Os nossos acertos são muito

mais importantes porque estão colocando o Brasil no rumo certo. Há a revolução na

área social com os programas sociais do Bolsa-Família, ao qual vocês são contrários,

mas não podem dizer porque perdem votos. Vocês acham que ajudar os mais pobres

não está correto. Porém vocês, no governo, ajudaram os ricos a vida inteira com o

Proer, com tantos subsídios, com o Proálcool. E não aceitam, por exemplo, subsidiar

a cultura familiar com o Pronaf, com o Bolsa-Família, com programas importantes

com os quais estamos revolucionando o Brasil. E em pouco mais de seis anos do

governo Lula; os números demonstram, estão aí, escancarados. É isso que vocês

não aceitam: que o Brasil não deve mais ao FMI; não deve mais a ninguém; que o

Brasil, em seis anos, é um país respeitado no mundo inteiro; que estamos batendo

recorde na balança comercial; que estamos exportando eficiência administrativa para

o mundo; que o Barack Obama chamou a Ministra Dilma para implantar o PAC nos

Estados Unidos. O DEM e o PSDB não aceitam que um metalúrgico, uma pessoa que

veio do nada, que veio de pau de arara do Nordeste tenha chegado à Presidente da

República. Para vocês, para ser Presidente da República, para ser Deputado,
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Governador, tem de ter posse, ser rico, ser professor, tem de ter diploma

universitário. O Fernando Henrique tinha todos os diplomas universitários, mas

governava o Brasil olhando para a Europa, com as costas para a Nação e para o

povo brasileiro. Prova disso é o fiasco dos oito anos que vocês tiveram no governo e

não produziram emprego. Nós já temos mais de 10 milhões de empregos com

carteira assinada, no governo do Presidente Lula. É por isso que temos orgulho do

nosso partido. Da mesma forma, relembro a vocês que se esquecem do Governador

Eduardo Azeredo e de sua campanha, onde tudo começou. Onde começou o

mensalão, onde foi? Aqui em Minas Gerais, com as pessoas do seu partido que

participaram da campanha do Eduardo Azeredo. Portanto, penso que temos ... Então,

encerro minhas palavras, Presidente, agradecendo sua compreensão e dizendo que

é preciso diferenciar alguma coisa. É impossível haver um partido do tamanho do PT,

do PSDB, que não tenha alguém que cometa um ou outro delito, mas isso não pode

ser generalizado, porque não aceito ser tachado dessa forma como foi colocado aqui

pelo Deputado Domingos Sávio e pelo Deputado Gustavo Valadares. Eu honro meu

partido, e a maioria do povo brasileiro reconhece no PT um partido que lutou pela

democracia, que vai continuar lutando e mudando a cara do Brasil com programas

sérios, com obras, com realizações, devolvendo a autoestima ao povo brasileiro.

Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, prezado Tilden, que chega em um

bom momento, em que estamos fazendo um debate que deveria ocorrer a cada

minuto, em cada esquina, em cada canto deste país, para que pudéssemos, de fato,

ter clareza das coisas. Para que o debate tenha clareza, nós, todos os brasileiros,

cada cidadão brasileiro e especialmente você que está nos assistindo terá que, de

certa forma, fazer um exercício de aprender a ouvir. Além de falarmos, de

debatermos e defendermos as nossas ideias, devemos ouvir fazendo um mínimo de

seletividade. Acabo de ouvir algumas coisas terríveis. Primeiro, V. Exa., Deputado

Paulo Guedes, quis comparar o Arthur Virgílio ao Sarney e trouxe números que não

são verdadeiros. Isso é duro. V. Exa. jogou números, jogou mentira para as pessoas.

Disse: “O Arthur Virgílio usou tantos milhões...”, e isso não é verdade. Além disso, há

outra questão essencial: ainda que fosse R$1,00, é dinheiro público. O Deputado
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Arthur Virgílio, quando verificou que havia um equívoco ou que tinha algo que o

Congresso fazia rotineiramente com todos os Deputados, mas que ele havia também

embarcado, requereu, ele próprio, que o Conselho de Ética o investigasse. Ele não

pediu para arquivar, como fez o Sarney usando toda a tropa de choque para isso. Ele

requereu e colocou claro que pagaria pelo seu erro a cada vírgula que encontrassem

de errado. E não seria apenas devolvendo o dinheiro, mas, se preciso fosse, pagaria

até com o mandato. O Deputado Arthur Virgílio se autodenunciou e pediu que fosse

fiscalizado. Isso é tão diferente, Deputado Paulo Guedes. V. Exa. tenta colocar tudo

como farinha do mesmo saco e depois faz a seguinte afirmativa: “Os programas

sociais que estão aí são fruto do governo Lula”. V. Exa. insiste em ignorar que as

próprias legislações que regulamentaram os programas de distribuição de renda -

porque, na verdade, programa social nada mais é que uma política justa e necessária

- nasceram com o PSDB. É distribuição de renda: quem pode paga Imposto de

Renda, os impostos são arrecadados, e aquele que tem menos recebe de volta para

ter uma condição mínima de convivência. Esses programas nasceram lá atrás, mas

não insistirei nisso. O que é duro é que ficam tentando nos rotular dizendo que somos

neoliberais. Mas o Henrique Meirelles, papa do neoliberalismo, foi mantido oito anos

pelo Lula porque, na verdade, se trata de uma política de austeridade, de seriedade

na gestão das finanças. Na sequência do seu raciocínio, Deputado Paulo Guedes, V.

Exa tentou levar o cidadão que está nos ouvindo - por isso devemos ter cuidado com

o que ouvimos para não sermos iludidos, enganados - a crer em algo, dizendo: “O

partido de vocês não gosta que se ajude aos pobres”. V. Exa. usou a política dos

coronéis, aquela política de disputa de grotão, a mais baixa, que diz: “Ó, não vota no

fulano, não, que ele não gosta de pobre”. Isso é tão atrasado! Isso é tão atrasado e

tem um nome na literatura política brasileira. O Deputado Tilden Santiago,

embaixador, homem de vivência política, foi fundador do PT, ao meu lado, porque

também fui fundador do PT, partido que deveria voltar às suas origens, às suas

raízes. Só participei de dois partidos, não fico pulando de galho em galho. Quando vi

o PT expulsar Bete Mendes porque votava para que o País saísse da ditadura, ainda

que pelo instrumento do colégio eleitoral, ao eleger Tancredo, quando vi o PT se

recusar a assinar a Constituição de 1988 e a Constituição mineira, senti que aquele
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não era o partido que eu tinha ajudado a fundar. Já naquela época, tínhamos nojo do

tipo de política que chega e diz ao cidadão que não vote no fulano porque ele não

gosta de pobre, tentando rotular as pessoas com uma mentira. Isso é muito baixo,

não é esse o jogo político que vai construir a democracia que queremos. Dizem: “A

turma do PSDB só gosta dos ricos”. Até parece que agora, no governo Lula, os

bancos estão tendo alguma dificuldade. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro

em toda a história do País. O Lula adora usar a expressão “nunca na história deste

país”. Nunca na história deste país bancos, como o Bradesco, como o Itaú, como o

Santander, ganharam tanto dinheiro. Nunca na história, Deputado Paulo Guedes. Os

maiores lucros de toda a história ocorreram no governo Lula. Os bancos, pelo que me

consta, não são pobrezinhos. Nem por isso direi para não votarem no PT porque não

gostam de pobres, mas de ricos. Isso seria simplificar a coisa num nível de debate

que não contribui em nada, Deputado Paulo Guedes. Essa pode não ter sido a sua

intenção, mas V. Exa. disse, está ali gravado. V. Exa. disse: “Seu partido não gosta

dos programas sociais, não gosta de ajudar os pobres, gosta de ajudar os ricos”.

Essa não é verdade, isso não é correto, esse não é debate democrático. Não estou

dizendo que o PT é só ruim, Deputado Padre João, Deputado Paulo Guedes. Não

estou dizendo isso do PT, partido no qual tenho amigos. Respeito esse partido. Não

concordo com o fato de virem aqui dizer que tudo está às mil maravilhas, que o PT

não tem responsabilidade por Sarney continuar na Presidência do Senado, que a

culpa é do DEM. Ora, é o Lula que o segura lá. Houve a tentativa de se implantar um

processo, pelo menos para verificação. Não se tratava de tirá-lo de lá, mas de

verificar qual a verdade. Nem isso permitiram. Deputado Paulo Guedes, nosso debate

tem de voltar a um nível mais elevado. Não se trata de dizer quem gosta de pobre ou

de rico. Tenho certeza de que V. Exa., como eu, cristãos que somos, temos a

consciência de que não se trata de preferência, mas de obrigação cuidarmos primeiro

dos mais pobres. Não é mesmo, Deputado Padre João? Esse é o nosso dever como

cristãos, especialmente quando no exercício de mandato público. Não vamos baixar o

debate. Aqui temos de ter a coragem de dizer que o País ainda tem muito o que

melhorar e, para isso, o debate tem de se manter em alto nível. Obrigado, Sr.

Presidente.
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O Sr. Presidente - Por liberalidade, a Presidência vai conceder novamente a

palavra, pela ordem, aos Deputados Paulo Guedes e Domingos Sávio.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, o debate voltou um pouco ao normal. O

Deputado Domingos Sávio baixou um pouco o tom da agressividade e começou a

entrar na realidade, a reconhecer os avanços e a fazer mea-culpa; em relação a

Arthur Virgílio, um equívoco da parte dele. O Arthur Virgílio é réu confesso, enquanto

estão acusando o Sarney. No caso do Arthur Virgílio, não há saída. Consta lá: pegou

o dinheiro do cara do Senado, estava num hotel em Paris, depositaram o dinheiro na

conta dele, o funcionário dele estudava no exterior. Ele assumiu tudo, é réu confesso.

Da mesma forma, há a questão do mensalão, iniciado aqui, no governo do Azeredo.

Tudo está lá. Houve o indiciamento. Tudo está sendo apurado. Surgiu em Minas, no

governo Azeredo a história dessa operação desse sistema que fizeram. Tudo surgiu

aqui. Começou aqui. Não existe prova concreta alguma de que o governo Lula pagou

mensalão a alguém. O senhor disse que depositava nas contas dos Deputados. Eu

gostaria que o senhor trouxesse uma relação de Deputados que receberam

mensalmente recursos. Isso não é verdade; é factoide. Deputado Domingos Sávio,

estou com a palavra. Respeitei o tempo de V. Exa. e gostaria que V. Exa. também me

respeitasse. Dizer que o nosso partido não contribuiu para o avanço da democracia

não tem contribuído para o avanço da economia brasileira e para a diminuição da

pobreza; só quem é doente ou cego não enxerga isto, porque as pesquisas estão aí

para comprovar que a sociedade brasileira aprova o governo do Presidente Lula e

também o nosso partido, o PT, que é o mais querido do Brasil. Em todas as

pesquisas, somada a popularidade do PSDB, do DEM e do PMDB, o total não chega

aos índices de aprovação do nosso partido. Há erros? Há. É preciso melhorar?

Concordo plenamente que precisamos avançar cada vez mais. O Brasil é um país

continental. É impossível conseguirmos resolver tudo da forma como pensamos e

queremos. Mas, em tudo, Deputado Durval Ângelo, tenho a certeza de que estamos

avançando, e muito; nas políticas sociais, na geração de emprego e de renda e na

respeitabilidade do País lá fora. Temos de comemorar e de nos orgulhar, sim.

Orgulho-me de ser do PT. Tenho muita honra de pertencer ao PT. Está aqui a

enquete “on-line” do UOL em que o PT aparece com 48%, o PSDB com 17%, o
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PMDB com 8%, o PSB com 4%, o PSOL com 2,9%, e o DEM com 2,3% de

preferência da população. Essas pesquisas comprovam que, apesar dessa vontade

megalomaníaca do DEM e do PSDB de querer desqualificar o nosso partido e usar

dos instrumentos de CPI para parar o País e não deixar as coisas acontecerem, o PT

é o preferido dos brasileiros. Por que, nesta legislatura, nesta Casa, não conseguimos

ainda abrir uma CPI? O PSDB gosta muito de CPI. Já tentamos abrir algumas CPIs

aqui, mas não saem do papel. Daqui a pouco, proporei a criação de uma CPI. O

primeiro que procurarei será V. Exa., para assinar o pedido e sustentar a sua

assinatura. Assunto para investigar temos. Proporei várias CPIs, como a da Cemig,

que não está executando corretamente o Luz para Todos, com preços absurdos. Ela

deixa a região mais pobre de Minas Gerais, o Norte de Minas para fazer se der.

Naquela região, há queda de energia todo dia. É preciso uma CPI do meio ambiente,

que só fiscaliza o Norte de Minas, mas deixa correr frouxo no Triângulo. Por que

existe meio ambiente atuando de um jeito no Estado e de outro não? Há uma série de

coisas aqui que poderíamos investigar. Proporei essas CPIs e primeiro irei ao

gabinete de V. Exa., que é de um partido que adora CPI e se especializou em fazer

CPI contra o governo do Presidente Lula. Então veremos se vocês aguentam uma

CPI aqui, em Minas Gerais. Quero ver se V. Exa., como Líder do partido, assina e

pede a sua bancada para assinar a CPI da Cemig. Começaremos com a CPI da

Cemig, já que vocês estão investigando a Petrobras.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, colegas Deputados, entendo, como já

afirmava o grande dramaturgo, que toda unanimidade é burra. Ouvi atentamente

tanto a primeira parte mais acalorada e apaixonada dos debates, com algumas

intervenções muito rasteiras, como o Deputado do DEM afirmou antes, talvez mais

próprias para portas de botequim - e olhe lá, porque, se fosse um botequim de

família, não aceitaria uma discussão daquela. Sinto que estamos na mesma situação

do filme “Titanic”, em que o navio afundava, as pessoas morriam, e a orquestra

continuava tocando, solenemente, enquanto todos, ou a maior parte, caíam no mar,

nas suas águas geladas, morrendo e sendo tragados pela água. Hoje existe uma

crise profunda no modo de vida das pessoas na nossa sociedade, especialmente na

política, mais ainda na política brasileira. Vivemos, dentro de uma macrovisão,
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problemas graves como o do efeito estufa. Hoje sabe-se que o que se imaginava

acontecer em 100 anos pode acontecer dentro de 20 anos: poderemos viver uma

grande tragédia, com a resposta de um meio ambiente violento, que cansou de ser

violado. O desgelo nos polos é sinal, cada vez mais claro, do aumento das águas do

oceano, e nós aqui estamos, tocando o nosso violino e outros instrumentos, enquanto

o barco está afundando. Vemos o mundo com guerras tão sérias e com lutas

fratricidas pela intolerância religiosa, com mais um ataque de morteiros a Israel e com

mais uma resposta de mortes. Também vemos a situação do Afeganistão, onde os

números de mortes são contados em centenas, e a situação do Iraque não é

diferente. O acirramento da violência está mostrando que o Afeganistão e o Iraque

são os dois novos Vietnãs dos Estados Unidos. Além disso, para atender o padrão de

consumo do mundo, necessitaríamos de uma produção 20 vezes maior se todos se

espelhassem nos exemplos de consumo dos Estados Unidos ou de parte da Europa

Ocidental. Na questão da política, ninguém tem do que se vangloriar, já que estamos

assistindo ao mais baixo nível da fraqueza do discurso ético na política brasileira, que

atinge todos, sem exceção. Não adianta ficar tocando violino se isso pode ser uma

resposta dura às pretensões de quem será candidato à reeleição no ano que vem ou

de quem sairá candidato a Deputado Federal. Aliás, vejo dois pré-candidatos a

Deputado Federal na minha frente, e a resposta do povo poderá ser violenta ao não

distinguir o joio do trigo. Hoje a crise é profunda no Congresso Nacional. Não sou

ingênuo de achar que um discurso do DEM, que até pouco tempo derrotou o Tião

Viana e apoiou o Sarney para a Presidência do Congresso, é um discurso sincero.

Ainda mais que o DEM, o PFL e o PMDB revezaram-se no poder. Nos últimos 12

anos, a Secretaria-Geral do Congresso esteve nas mãos do PFL, que é quem tem

responsabilidade para todos esses atos. O próprio PT e o PSDB também não estão

imunes a isso. As nossas mazelas são grandes. É preciso entrarmos numa agenda

positiva, porque esse é um jogo que só tem perdas, não tem ganhos para ninguém.

Há pouco, tristemente, fazia uma denúncia, e um Deputado parecia se esquecer ser

autor de leis. Eu denunciava sete militares que estão presos por participarem de uma

bárbara tortura contra dois jovens, um de 14 anos e o outro de 16. A justificativa para

torturar foi a de que eles são criminosos e deram tiros em uma pessoa que ficou
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paraplégica. É a lei do olho por olho, dente por dente, se essa é a lógica desse

Deputado, que fala mais como policial com práticas erradas que realmente como

parlamentar. Agora mesmo, estava no meu gabinete atendendo a um casal que está

com um filho, de 16 anos, ameaçado de morte por traficantes, por ser tóxico -

dependente e usuário de drogas. Existe um verdadeiro “jovencídio” neste país. Trinta

e seis mil jovens são assassinados por arma de fogo, por ano, neste país, e não

sabemos as consequências disso. Por mais que existam políticas inclusivas,

positivas, significativas do governo federal e, de alguma forma, do governo estadual,

não estamos conseguindo reverter essa brutalidade crescente na sociedade.

Precisamos fazer uma discussão diferenciada, senão, enquanto o navio afunda,

estaremos tocando violino. Vejo que existem avanços, sim. O governo Lula tem

avanços significativos em relação ao governo anterior. E devia tê-los, porque a

premissa do governo neoliberal é diferente da de um governo do social-liberalismo.

Não identifico o governo Lula como um governo do socialismo, de jeito nenhum. Mas

existe uma diferença enorme entre o neoliberalismo e o social-liberalismo. Não

precisamos ser sociólogos aqui. O Deputado Domingos Sávio é um homem de

cultura, de letra, sabe o que representa isso em fases e estágios da organização do

capitalismo. Não eliminamos o lucro dos banqueiros, que ficou intocável; não fizemos

a reforma agrária. Mas dizer que fomos mais que o governo anterior é o mínimo, é

obrigação. Poderíamos, talvez, ter feito uma política de inclusão social mais

significativa. Não a fizemos, mas somos melhores, por exemplo, na interlocução. Na

questão dos aposentados, não havia nem diálogo. A reposição do salário mínimo está

acima da inflação: foram 12%, 13% de aumento. O salário dos aposentados não está

acompanhando, mas estão discutindo - ontem até ocorreu uma reunião. Isso não

acontecia no passado, mas hoje há uma perspectiva de diálogo diferente. O Lula

quebra um paradigma de governo das elites e mostra uma ótica diferente, pensando

no trabalhador. O governo tem, sim, dívidas enormes: a abertura, por exemplo, dos

arquivos da ditadura. O Fernando Henrique aprovou um decreto dando mais 50 anos

para não se abrirem os arquivos. O Lula não mandou outra lei mudando isso, que

continuou intocado. Precisamos trazer para este Parlamento discussões mais

profundas, discussões sobre a sobrevivência desta sociedade e sobre a brutalidade,
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que está crescendo. Aqui é uma Casa de debates, e o povo espera que não fiquemos

com o violino a postos, tocando-o enquanto o barco da raça humana, do “ethos”, da

casa humana, afunda cada vez mais. A degradação, o instinto animal cresce,

superando a própria questão do princípio de humanidade. Os casos que chegam à

Comissão de Direitos Humanos são cada dia mais terríveis. Vejam que absurdo - e

isso aconteceu em um bairro de classe média de Belo Horizonte: amanhã visitaremos

uma senhora que corre risco de vida por causa de um problema de vizinhança. Isso é

fruto da brutalidade, que está crescendo. Então respeito, porque acho que, como

disse no início, toda unanimidade é burra. Faço qualquer tipo de debate, porque,

neste Parlamento, precisamos estar preparados para dançar de acordo com a

música. Temos respostas fundamentais que a sociedade mineira espera de nós. Este

Parlamento precisa avançar nisso, senão o barco afunda e não sei nem se haverá

sobreviventes.

O Deputado Domingos Sávio - Perfeitamente. Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo

pela preocupação com a isonomia, o que é fundamental para se manter o princípio

elementar desta Casa, a sua condição de democracia. Inicio cumprimentando o

Deputado Durval Ângelo pela sua consideração de que não podemos nos omitir e de

que não podemos ficar como a orquestra que toca enquanto o barco afunda. Era

justamente essa a minha linha de abordagem. Desde a primeira intervenção que fiz,

isso foi para alertar que não posso admitir que estamos vivendo no melhor dos

mundos. Por outro lado, o próprio Deputado Durval Ângelo faz a constatação - que

também faço e que acho que faz qualquer brasileiro com um mínimo de senso crítico

da história - de que o Brasil tem melhorado. É uma constatação elementar. Essa é

uma realidade associada a um momento do mundo. Não vou colocar em discussão a

realidade no período do regime militar, porque é um período de exceção terrível. Mas,

se analisarmos a nossa história do período de Sarney, que se pode dizer de

transição, passando por todos os momentos posteriores até hoje, veremos que o País

foi evoluindo. Os números provam isso. Não se pode é comparar esse período dos

oito anos do mandato de Lula com os oitos anos de Fernando Henrique, como não é

correto comparar o período de Fernando Henrique com os períodos de Itamar, Collor

e Sarney. São realidades distintas, momentos diferentes em todo o mundo. Esse
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momento foi construído a partir de bases que foram consolidadas, e não se pode

ignorar a contribuição de quem veio antes, especialmente quando nos referimos ao

ex-Presidente Fernando Henrique, que preparou bases importantes. Tanto foi assim

que o próprio Deputado Durval Ângelo concordou, como é óbvio, pois não há como

negar isso. Do ponto de vista da gestão econômica, essas bases não foram só

aproveitadas; elas foram fundamentais para todo um processo. Da mesma forma, os

programas de bolsa social foram construídos em determinado momento. Se hoje a

realidade do País é de uma economia mais fortalecida e com maior capacidade de

investimento, isso é porque tivemos bases econômicas e a economia mundial passou

por um ciclo de crescimento, apesar de estar enfrentado agora um problema que

esperamos superar rapidamente. Então não se pode falar simplesmente que esse ou

aquele governo é melhor que outro, pois são realidades e momentos diferentes da

história. Mas não podemos correr o risco de não sermos verdadeiros. Respeito o

Deputado Paulo Guedes, pessoa atenta à história, mas não posso deixar de discordar

de uma afirmação que fez, porque a história não nos perdoaria. Não se pode dizer

que nada ficou provado, como se não tivesse havido o mensalão, ou como se o

episódio havido em Minas Gerais fosse a mesma coisa. Essa insistência em querer

amarrar uma coisa com a outra não contribui com a história, porque não é verdadeira.

Fez-se uma denúncia em Minas Gerais que está em processo de apuração, e tem

mesmo de ser apurada - não vou dizer que se tape o sol com a peneira. Fez-se a

denúncia de que houve caixa dois em uma campanha. Isso é totalmente diferente do

que ocorreu com o governo federal. E não somos nós, o Deputado Domingos Sávio,

que afirmamos que teve mensalão no governo Lula; mas o Procurador-Geral da

República, que entrou com uma ação - que está transitando, que está sendo julgada -

, em que formaliza essas acusações. Também não estou dizendo que esteja concluso

um outro processo, mas que são coisas que aconteceram e que são distintas. Tudo

isso é importante para fazermos uma analise isenta da história e, aí sim, chegarmos à

linha de raciocínio desenvolvida aqui pelo Deputado Durval Ângelo. Temos

problemas; não podemos dizer que nosso partido esteja imune a problemas. Não

podemos dizer: o seu partido é que tem problemas; não o meu. Não; temos

problemas sim, e temos de enfrentá-los. Quanto às CPIs, por exemplo, fui relator de
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uma CPI nesta Assembleia Legislativa. Assinei algumas e relatei uma cuja

implantação se justificou, que foi conclusiva e teve seu relatório analisado e apreciado

em Plenário. Amanhã podem apresentar-me qualquer CPI, desde que dentro dos

princípios constitucionais, com fundamentação. Não vejo sentido em se criar uma CPI

para desestabilizar esse ou aquele governo, mas criar uma CPI para apurar se há

alguma errada e, principalmente, para que se tomem as providências cabíveis é

nosso dever, como é dever do Congresso Nacional. Então, Presidente, acho que

tanto eu como os Deputados Paulo Guedes e Durval Ângelo usamos a palavra de

uma forma equilibrada - até agora utilizei a palavra, pela liderança, o mesmo número

de vezes que o PT; nem uma vez mais. Dou-me por satisfeito e entendo que sua

anunciada decisão de encerrar esta reunião neste momento é apropriada, mas penso

que debates como este devem continuar ocorrendo nesta Casa, sempre em alto

nível, até para que quem tiver de fazer o mea-culpa possa fazê-lo. Arthur Virgílio

pediu para ser investigado; isso é diferente de ser réu confesso. O que ele disse foi

que, se havia problemas, que o investigassem. O Conselho de Ética investigou,

apurou e verificou que, no seu caso, não cabia punição alguma. Entendo que, se

estiver errado, se casse o mandato do Senador Arthur Virgílio. Cassem o mandato

dele se está errado. O que não pode é, sob o pretexto de que alguém do PSDB errou,

o outro também tem o direito de errar. Não, se está errado, corrigiremos e agiremos

com mais firmeza, pois é o que o cidadão quer; ele não quer mais este negócio de,

porque um errou, o outro também tem o direito de errar. Chega! É hora de estarmos

todos unidos contra a corrupção, seja de que partido for. Se é corrupto, deve ser

banido, excluído, senão não mais acreditaremos na democracia.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 26,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 30ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/8/2009

Presidência do Deputado Célio Moreira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Eros Biondini - Palavras do Sr. Wellington Antônio Vieira - Palavras do Sr. Ronaldo

Vitelli Vianna - Entrega de placa - Palavras do Sr. Cloves Eduardo Benevides -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Célio Moreira - Eros Biondini - Gil Pereira.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Gil Pereira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear as instituições da Rede

Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico - RCSSDQ.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Cloves Eduardo

Benevides, Subsecretário de Estado de Políticas Antidrogas; a Exma. Sra. Íris

Campos, Presidente da Associação Mineira de Comunidades Terapêuticas; e os

Exmos. Srs. Wellington AntônioVieira, Presidente da Federação Brasileira de

Comunidades Terapêuticas Evangélicas - Feteb -; Ronaldo Vitelli Vianna, Delegado

Regional da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas - Febract -; e os

Deputados Gil Pereira e Eros Biondini, este autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem.

Registro de Presença
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O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr. Gilberto Pereira,

Vereador de Sete Lagoas; dos Presidentes e Coordenadores das diversas

associações aqui presentes, missionários e voluntários; dos Exmos. Srs. Vereador

Fabiano Diniz, Presidente do PSB na Câmara Municipal de Ribeirão das Neves;

Aluísio Motta Palhares, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Vice-

Prefeito de Caratinga; Paulo Chaves, Vereador de Itabira; e Fred Costa, Vereador

desta Capital.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

por Mirian do Carmo Ferreira Braz, acompanhada pelo violonista Daniel Ferreira.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Eros Biondini

Boa-noite a todos. Queria saudar o Presidente desta reunião especial tão

importante, meu querido amigo, colega batalhador, que comigo atua em tantas

frentes em defesa da vida, Deputado Célio Moreira, representando nosso querido

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho; meu querido amigo Subsecretário de

Políticas Antidrogas, Cloves Benevides, com quem também tenho tido bons e lindos

momentos na luta por essa causa; a Sra. Íris Campos, Presidente da Associação

Mineira de Comunidades Terapêuticas e Instituições Afins; meu amigo Pastor

Wellington Vieira, Presidente da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

Evangélicas; meu querido amigo Delegado Regional da Febract, Ronaldo Vitelli

Vianna; meu querido amigo Deputado Gil Pereira.

Queria cumprimentar de maneira especial meu pai, João Biondini, que em todos os

momentos da minha vida esteve ao meu lado e é, em grande parte, responsável por

tudo o que tenho realizado e conquistado. Ele, como professor da Escola de

Veterinária da UFMG, esperou a oportunidade de me ter como aluno para, então,

aposentar-se, sendo que poderia tê-lo feito há mais tempo. Em virtude do carinho e

do cuidado que sempre teve comigo, esperou a oportunidade de me dar pelo menos

um semestre de aulas para, depois, entrar com seu pedido de aposentadoria. A partir

daí, em todos os passos que dei, ele esteve a meu lado. Tomo-lhe, então, a bênção

e, ao abraçá-lo, cumprimento todos os meus familiares, como minha esposa Adriana,
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que está em casa com meus dois filhos, o Maurinho e a Chiara, que pegou um

resfriadozinho, já ficou melhor e o passou para mim. Quero cumprimentar a todos os

meus amigos - não é possível nominá-los aqui - que caminham comigo durante a

semana e nos finais de semana. São amigos e companheiros de missão.

Cumprimento os integrantes da Canção Nova, que aqui estão e que fazem parte

dessa comunidade que hoje é o sentido de nossa vida. Quero cumprimentar os

componentes da comunidade Mundo Novo, que é um desdobramento da comunidade

Canção Nova e de que tenho a honra de ser fundador. Essa é uma obra de

restauração de famílias, de defesa da vida. Há muitos amigos presentes, sacerdotes

e outros. Cumprimento o Frei Valdo, de maneira especial, e, na sua pessoa, todos os

religiosos e religiosas. Menciono também o meu querido Claret, que coordena o

Conselho dos Movimentos e Novas Comunidades - Camenc. Quero cumprimentar

também os Coordenadores das comunidades terapêuticas, tantos amigos presentes.

Quero citar também a D. Vera, essa guerreira que, apesar de as comunidades

viverem nessa grande dificuldade para se manterem, luta sempre. Hoje, da mesma

forma como fez na ocasião do “Cristo É o Show”, quando foi convidada a cantar no

palco comigo, ela fez questão de trazer praticamente a totalidade de seus atendidos

na Comunidade Vida e Renascer, que tanto amo. Aqui estão todos vocês, pessoas

que acompanham de perto nosso trabalho parlamentar nesta Casa e que têm torcido

muito por nós. Também têm cobrado de nós, com toda razão. Particularmente, fiz

questão de batalhar para ocupar um espaço na Comissão de Participação Popular.

Não tive oportunidade de ser seu Presidente, mas sou seu Vice-Presidente. Quando

terminou o primeiro biênio desta 16ª Legislatura, cogitaram que eu pleiteasse a

Presidência de alguma comissão, mas, para isso, deveria perder a Vice-Presidência

na Comissão de Participação Popular; assim, abri mão de lutar pela Presidência de

outra comissão, mesmo sabendo que representaria um maior espaço na Casa para

mim. Preferi permanecer como Vice-Presidente da Comissão de Participação Popular

a deixá-la, tal é a importância que dou ao que acontece aqui hoje: ver vocês, a quem

representamos, pisando neste tapete. Esta Casa, muito mais do que nossa, é de

vocês. Somos seus servidores, pois vocês nos colocaram aqui. E, em todas as vezes

que pisam este chão, dão sentido e dignidade ao nosso mandato e trabalho. Essa é
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uma alegria.

Quando as pessoas me perguntam: “Eros, diante de tanto escândalo, corrupção e

decepção, o que devemos fazer? Sair pintados? Protestar? Levantar faixas? Partir

para um embate?”, respondo que cada segmento deve lutar com as armas que julgar

adequadas, mas que todos têm uma arma em comum: a participação popular.

Quando ocupamos um espaço, outros que porventura não o queiram ocupar para o

bem não podem fazê-lo. Entendi na minha passagem por esta Casa que, em

qualquer ambiente político, e não apenas na política partidária, não há espaço vago.

Se me julgo bem-intencionado e me omito, podem ter certeza de que outro ocupará o

espaço que deixei vago.

Precisamos ocupar os espaços ainda que, para salvar alguém ou alguns que estão

morrendo afogados, acabemos por nos molhar um pouco ou até mesmo tenhamos

depois que nos limpar. Não podemos nos acovardar. É por isso que considero esta

noite, nesses quatro anos de mandato que temos nesta Casa, nesta legislatura, se

não a mais importante, pelo menos uma das principais noites até hoje. Trata-se de

um dos principais acontecimentos dessa minha trajetória. Esperei muito por este

momento.

Sabemos que existem muitas notícias ruins e de desesperança e muitos motivos

para não querermos ver televisão, ler jornais e ouvir rádio. Existem muitas coisas

sobre as quais poderíamos ficar conversando desde o amanhecer até o pôr do sol,

coisas sangrentas e ruins; muitas vezes, por perdermos tempo em atirar pedras, até

com razão, deixamos de homenagear ou valorizar quem está doando a vida para

salvar tantas outras.

Por isso, há muito tempo fiz questão de apresentar um requerimento na Casa

solicitando ao Sr. Presidente que me desse oportunidade de homenagear as

autoridades terapêuticas. Pensando em um formato mais adequado, veio a

possibilidade de homenagearmos a RCSSDQ. Mas, na figura dessas 29 entidades

que compõem a Rede, nesta noite queremos homenagear a todas as quase 300

entidades voluntárias vocacionadas - muitas delas, graças a Deus, pude conhecer e

frequentar -, que recebem e acolhem pessoas que já perderam quase que a total

esperança e podem, assim, recuperá-la.
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Quantas vezes já fui à Fazenda Vida e Renascer e, ao ouvi-los cantar, como ao

final hoje vocês terão oportunidade de fazer, o nosso coração se encheu de

esperança. Fizemos aqui algumas poucas páginas para dar conteúdo ao nosso

pronunciamento, mas quero dizer que um dia uma pessoa que não me tratava muito

bem - que queria favores que não estavam ao meu alcance - me disse: “Olhe que

quatro anos passam muito rápido”. E passam mesmo. É por isso que eu não podia

deixar passar em esses quatro anos sem fazer uma homenagem a vocês.

É por isso que nós não podemos perder tempo em atuar para valer aqui, deixando

uma marca de amor neste lugar, nesta Casa. Nessa minha passagem pela

Assembleia de Minas Gerais, decidi mesmo não perder tempo, não perder um dia

sequer. E cada dia luto incessantemente, muitas vezes chegando a prejudicar a

própria saúde, para poder honrar nesse meio tão árduo, mas ao mesmo tempo tão

importante e digno, a confiança de tantos e tantos milhões de mineiros que nos

delegaram essa responsabilidade.

Quero também, ao parabenizar aquela que interpretou o Hino Nacional,

cumprimentar o meu amigo Fred, da dupla Fred e Paulinho, artistas mineiros que têm

crescido no seu talento, mas que também são apoiadores de obras de restauração de

vidas. Obrigado pela sua presença aqui conosco.

Existe uma passagem na Sagrada Escritura, no Livro de Ezequiel, que é um livro de

profecias, de parábolas, em que Deus pergunta ao profeta, olhando para um vale

cheio de ossos secos: “Acaso esses ossos secos poderiam voltar à vida?” O profeta

devolve a pergunta: “Eu é que Te pergunto, Senhor? Não sei responder se esses

ossos secos podem voltar à vida”. Deus, então, diz a ele: “Hoje lhe direi: você

profetizará sobre esses ossos secos, e eles voltarão à vida”. Sabem por que essa

passagem é muito marcante para mim? Primeiro, porque mostra que não há situação

na vida de um ser humano que seja irreversível. Quantos de nós já chegamos a uma

situação em que se perguntou: “Meu Deus, será que para esse tem jeito?” E aí

devolvemos a pergunta, e Ele dirá: “Profetize sobre esses ossos você mesmo e você

verá. Profetize que se juntem carne, pele, nervo. Depois você soprará o sopro da

vida, e eles voltarão à vida”. E assim ele fez, e isso aconteceu. Essa é uma das

imagens proféticas que existe na Sagrada Escritura, mais ou menos semelhante à da
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multiplicação dos pães, quando os apóstolos dizem a Jesus: “Senhor, vamos mandar

essa multidão toda embora, porque eles estão com fome. Não temos nem para nós”.

E Jesus responde: “Não têm, mas podem mandar eles assentarem. Vocês darão um

jeito de dar a eles de comer”. “Mas como, Senhor?”, foi a pergunta feita pelos

apóstolos. E Jesus respondeu: “Mandem que eles se assentem”. Havia um rapazinho

que tinha cinco pães e dois peixes, mas, apesar de ser muito pouco - claro que era

muito pouco, era até ridícula a quantidade que ele tinha -, Ele a valorizou, ele deu

valor ao que ele tinha. O rapazinho teve, então, a audácia, a ousadia de pegar o seu

embornalzinho e mostrar para Jesus, dizendo: “Tenho isso aqui. Ajuda?”. Jesus,

vendo aquele gesto, fez o milagre acontecer.

Um tempo atrás, há uns dois anos mais ou menos, o Deputado Gil Pereira me ligou

e me disse: “Eros, há uma família lá em Montes Claros, muito boa, mas que está toda

desestruturada, praticamente destruída por causa das drogas. Não tenho muito

contato nessa questão de recuperação de dependentes, você pode me dar uma

ajuda?”. Respondi: “Claro”. Lembro-me de que liguei para aquele pai, e ele não foi

muito gentil, não foi muito educado, mas o Deputado Gil Pereira já me havia

prevenido, porque ele estava muito revoltado, descrente, sem esperança. Mas não

tinha problema. Eu disse ao pai: “O senhor não me conhece, mas quero pedir-lhe que

não desista do seu filho. Já vi muitos em situações piores do que a do seu filho, e

hoje eles estão restaurados. Já vi muitos pais como o senhor que hoje estão felizes

novamente”. Depois, eles vieram aqui, levei-os ao nosso gabinete.

Também me lembrei de quando os hansenianos vieram pela primeira vez à

Assembleia: trouxemos os hansenianos da Comunidade Santa Isabel ao meu

gabinete. Parecia que eles, que foram tão desprezados e discriminados, estavam

emocionados por poderem entrar aqui.

Voltando ao pai e seu filho, essa família entrou no meu gabinete e, a partir dali,

começou um processo de restauração. Aquele menino foi para a Terra da

Sobriedade, caiu por várias vezes, mas não desistimos dele. Um mês atrás eu estava

na Igreja de São Sebastião com o Frei Valdo - aquele lugar estava lotado, Frei Valdo -

e ali também estavam o Cristóvão, seu pai, sua mãe e sua irmãzinha. Eu havia dado

testemunho do Cristóvão, apesar de ele estar naquela luta, como todos nós, de cair e
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levantar, mas estavam todos lá, com as mãos erguidas, louvando a Deus e dando

graças. Uma situação que parecia impossível, mas estava ali a prova viva de que os

ossos secos podem voltar à vida.

Acho que não lerei isso aqui, não. Ou melhor, lerei, sim. Quando entrei na

Assembleia, comecei a trilhar os passos do Deputado Célio Moreira. Ele já vinha

levantando a bandeira de tantas frentes, sobretudo em defesa da vida e contra o

aborto, que é uma causa em que lutamos contra a incompreensão de tantas pessoas,

na defesa da vida desde a concepção até a morte natural.

Deputado, aprendi muito com V. Exa. não só porque somos irmãos de caminhada,

mas também porque segui os seus passos nessa luta árdua, mas verdadeira, em

defesa da vida contra todo tipo de morte, contra a cultura da morte. V. Exa. tem um

lugar cativo nesta Casa, diante desses que V. Exa. tanto procura ajudar.

Senhoras e senhores, a Lei Federal nº 11.342 - acredito que o Subsecretário

também a mencionará -, de 23/8/2006, e a Portaria nº 2.197/2004, do Ministério da

Saúde, redefiniram e ampliaram a atenção integral para os usuários de álcool e de

outras drogas. Tendo tais diretrizes como orientação e com o mesmo objetivo de

defesa de resgate da vida, é instituída a Política Estadual Antidrogas e criado o

Sistema Estadual Antidrogas pelo Decreto nº 44.360, de 24/7/2006.

Importante frisar que Minas Gerais é o primeiro Estado brasileiro a reconhecer a

necessidade e a urgência de se adotar uma postura de enfrentamento e, ao mesmo

tempo, de atenção às questões relacionadas a uso e abuso de álcool e outras drogas.

Também é o primeiro Estado a ter uma estrutura orgânica e uma política pública

específica para o tema do uso e do abuso de álcool e outras drogas.

O Sistema Estadual Antidrogas tem como princípio filosófico o ideal de construção

de uma sociedade protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas

lícitas constitucionalmente instituído.

Viés fundamental da política estadual antidrogas é a inserção e a atuação

comunitárias embasadas nas determinações do documento “A política do Ministério

da Saúde para atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas”, que prioriza as

ações de caráter terapêutico preventivo, educativo e reabilitador direcionadas às

pessoas que fazem uso de álcool e de outras drogas e a seus familiares realizadas
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na comunidade.

Nesse contexto, a fim de efetivar os objetivos da política estadual sobre drogas que

priorizam a garantia, a implantação, a efetivação e a melhora de programas, ações e

atividades na redução da demanda, prevenção, tratamento e reinserção social e

redução dos danos sociais e à saúde, considerando os indicadores de qualidade de

vida, respeitando potencialidades e princípios éticos, propõe-se, entre outras ações, a

criação do Programa Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao

Dependente Químico pelo Decreto Estadual nº 44.107, de 14/9/2005.

O Programa Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente

Químico tem como objetivos: 1 - estabelecer uma rede de cooperação com entidades

e grupos da sociedade civil que desenvolvam projetos na área de prevenção,

tratamento e reinserção social de usuários e dependentes de álcool e outras drogas;

2 - reconhecer a importância da intervenção comunitária na prevenção, tratamento e

reinserção social dos usuários e dependentes de álcool e outras drogas; 3 - fomentar

estratégias de capacitação profissional, objetivando a reinserção social de usuários

de álcool e outras drogas; 4 - estimular e acompanhar a realização de cursos,

seminários e demais eventos de capacitação na área, direcionados a gestores

públicos, coordenadores de serviços, profissionais que atuam na área e dirigentes de

entidades parceiras, visando a melhoria da qualidade dos serviços a serem

prestados.

O Programa tem suas ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria de

Desenvolvimento Social e Esportes, e sua coordenação fica a cargo de um grupo

gestor em parceria com as Secretarias de Saúde e de Defesa Social.

Permito-me não nominar as 29 entidades que fazem parte da Rede, já que todas

elas estão aqui representadas e posteriormente poderão ser mencionadas pelo

Subsecretário, se assim julgar necessário. Nessas 29 entidades habilitadas a fazer

parte dessa Rede, hoje queremos valorizar e homenagear todas as comunidades

terapêuticas e entidades que atuam para a recuperação dos dependentes de álcool e

outras drogas.

No Brasil, totalizam-se aproximadamente mil unidades de recuperação. Segundo a

Resolução nº 101 da Anvisa, de 30/5/2001, são unidades que têm por função a oferta
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de um ambiente protegido, técnica e eticamente orientado, que forneça suporte e

tratamento aos usuários abusivos e dependentes de substâncias psicoativas, durante

período estabelecido, de acordo com o programa terapêutico adaptado às

necessidades para cada caso. São lugares cujo principal instrumento terapêutico é a

convivência entre os pares. Oferecem uma rede de ajuda no processo de

recuperação das pessoas, resgatando a cidadania e buscando encontrar novas

possibilidades de reabilitação física, psicológica e de reinserção social.

Resumindo, a Resolução nº 101 da Anvisa exige que as comunidades terapêuticas

se reformulem ou se habilitem para continuar funcionando, o que sabemos ser muito

difícil porque requer recursos financeiros. Graças a Deus há o mérito do nosso

Subsecretário de Políticas Antidrogas Cloves Benevides, do nosso Vice-Governador

Prof. Anastasia e do nosso Governador Aécio Neves. Minas Gerais hoje tem um

Orçamento, se não igual, superior ao Orçamento da União no que diz respeito às

políticas antidrogas, o qual, segundo me informa aqui o Subsecretário, gira em torno

de R$10.000.000,00. O orçamento nacional chega a quase isso. Minas Gerais

sozinha investe muito. Mesmo assim, nós, que levantamos essa bandeira, Deputado

Célio Moreira, ainda achamos o recurso pequeno. Queremos, na votação do

Orçamento, Deputado Gil Pereira, batalhar, lutar para que se ampliem os recursos do

Orçamento para dar maiores condições às comunidades de sobreviverem e se

adequarem à Resolução nº 101 da Anvisa, não só no que diz respeito aos recursos

humanos, mas também às instalações adequadas para receber os que querem

recuperar-se.

Quero, ao terminar de proferir minhas palavras, dizer que acredito muito no trabalho

que realizam. Como Deputado, missionário e voluntário, vocês sempre me verão lá.

Estarei lá sempre. Em alguns momentos tenho até vontade de abrir um parêntese do

nosso trabalho legislativo para ter tempo de ficar por alguns dias como voluntário,

como tive a oportunidade de fazer em outros lugares que atendem pacientes

terminais de aids. Tive a oportunidade de ficar, por várias vezes, em missão na

Colônia Santa Isabel, dos hansenianos.

Se há esperança, ela está aqui. Acredito que o fio de esperança que buscamos está

aqui. São vocês, comunidades terapêuticas, que podem hoje acender a luz para as
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famílias não só de Minas Gerais, mas também do Brasil. Vocês, que estão

corajosamente se deixando restaurar, serão os grandes testemunhos para milhares e

milhões de pessoas, que, olhando para vocês, olharão para si mesmos e dirão:

“Então, para mim também há solução”.

Para mim, a presença de vocês aqui é a maior glória. Vocês também estiveram no

“Cristo É o Show”, evento que já conta com 18 anos de existência, pelo qual vários

artistas importantes já passaram. Como vários cantores de renome, vocês também

subiram naquele palco, onde cantaram. Para mim, um dos coordenadores desse

evento, de todos os anos, o “show” de vocês foi o melhor, o mais bonito, o que ficará

marcado em minha vida para sempre.

Não sei que caminhos me esperam a partir do próximo ano, Deputado Célio

Moreira, mas sei que, onde estiver, quero estar junto de vocês. Parabéns às

comunidades. Existem muitos problemas. Sabemos que a droga é hoje a raiz da

maioria dos delitos. A droga, pelo que me consta, é mais responsável pela

disseminação do vírus HIV que a relação sexual.

A droga está na origem dos maiores crimes e tragédias. Mas, se por um lado há

esse grande mal, esse grande problema, do outro lado há vocês oferecendo ajuda,

oferecendo a si mesmos para que outros possam viver.

Sinto-me honrado e realizado. Como comentava outro dia João Herbert em meu

gabinete, por mais que procuremos ser 100% íntegros em nosso mandato, só o fato

de estarmos na política gerará em uns e outros questionamentos e dúvidas. É por

isso que muitas pessoas se acovardam ou mesmo rejeitam entrar nesse meio.

Quando fiz essa opção, muitos dos que me amavam me diziam para não entrar, já

que eu estava em um momento tão bom e tinha uma missão linda. Mas o alimento da

audácia dos maus é a covardia dos bons. Mesmo assim, sempre seremos

questionados - que bom! Mesmo se formos injustiçados, que bom! -, bem-

aventurados os injustiçados. Por vocês, qualquer coisa que falarem ou fizerem contra

mim eu suportarei. Isso por ter visto não uma, dez ou cem, mas centenas de vidas

restauradas e resgatadas; por ter ouvido centenas de jovens cantando músicas que

compus, como vocês, pais de família; por ter até há pouco tempo, na Comunidade

Mundo Novo, que Deus me deu a graça de fundar, como único funcionário



____________________________________________________________________________
1171

contratado, que mexe no dinheiro, que fica com cheques em branco, o meu querido

amigo Júlio, um ex-dependente químico. Isso mostra que é possível não só se

recuperar, mas também, depois da recuperação, voltar a ter a vida mais digna

possível de qualquer ser humano que anda pela face da terra.

Deus abençoe a todos vocês, que, de alguma maneira, têm ajudado a restaurar

vidas. Deus nos abençoe e nos dê forças. Quero mencionar também o meu gabinete,

que trabalhou sem cessar por este evento; o corpo de servidores desta Casa, dos

servidores do cerimonial, que nos atendem com tanto carinho em tudo o que

solicitamos; o Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho; e todos os que, de alguma

maneira, nos ajudaram a fazer esta homenagem. Deus abençoe a todos vocês.

Palavras do Sr. Wellington Antônio Vieira

Exmos. Srs. Deputado Célio Moreira, que neste ato representa o Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente desta Casa, e Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de

Políticas Antidrogas; Exma. Sra. Íris Campos, Presidente da Associação Mineira de

Comunidades Terapêuticas e Instituições Afins; Exmos. Srs. Ronaldo Vitelli Vianna,

Delegado Regional da Febract; Deputados Eros Biondini, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem; e Gil Pereira; senhoras e senhores, boa noite.

O Salmo 126 diz o seguinte: “Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos

como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Entre eles se dizia: ‘grandes

coisas o Senhor fez por eles, por isso estão alegres’”. Nós, missionários do bem,

gostaríamos, nesta noite, primeiro de agradecer a Deus, autor e consumador de

nossa fé, que nos tem dado o privilégio de cuidar de vidas, e a vocês, apoiadores da

causa, em especial ao meu querido amigo Cloves Eduardo Benevides, que tem feito

um enorme esforço para que as comunidades terapêuticas recebam o que tem

acontecido nesta noite. Se não houvesse uma ação, um reconhecimento por meio da

rede complementar de suporte social, de atenção ao dependente químico e aos

familiares, esforço único que vejo, Cloves, partindo de V. Exa., a situação seria outra.

Sabemos que temos o apoio do Governador Aécio Neves e do Prof. Anastasia, por

meio de decretos, mas única e exclusivamente honramos sua vida. Agradecemos a

Deus pela sua vida, por tudo que tem feito, pelo empenho diuturno visitando as

comunidades terapêuticas, identificando as necessidades e buscando, na saúde, uma
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saída. Sempre dizendo para haver calma, para não fecharem, porque irá compor e

reunir, irá buscar uma forma de financiamento. Com isso, dá dignidade às pessoas

que estão à margem da nossa sociedade. Parabenizo os alunos do Credeq, aqui

presentes. Muitas vezes, mal poderíamos chegar à porta da Assembleia Legislativa,

como o pessoal da Vida e Renascer, que tive o privilégio de conhecer, e outras

comunidades presentes. Aliás, não apenas as 29, mas as 300 de nosso Estado.

Temos feito nosso dever de casa direitinho. Com todas as dificuldades, mazelas,

pressões, estamos lutando pela vida. Gestores, profissionais, se não estivéssemos

fazendo a nossa parte, as coisas estariam piores. Muitas pessoas estariam morrendo,

desacreditadas. Sabemos como é o problema do álcool e do “crack” no Norte de

Minas, Deputado Gil Pereira. Entretanto, não é apenas lá. Chegou ao Sul e ao Norte.

Hoje, é um problema, uma epidemia social. Se nós, da corrente do bem, não nos

juntarmos, o que será? Daqui a pouco não poderemos sequer sair de dentro de

nossas casas.

Parabéns a vocês, moços, que tiveram um passo de fé e mudaram de vida.

Parabéns. Vocês são a razão de sermos homenageados hoje. Vocês resolveram

acreditar numa metodologia, num modelo de tratamento que se chama comunidade

terapêutica. Aí está o resultado. Você que passou ou está em uma comunidade, fique

de pé. Obrigado, gestor. Se não fosse por nós, onde estariam esses moços? O

modelo funciona. Agradeço a Deus a vida de vocês que acreditaram nesse modelo.

Agradeço ao Ronaldo Vianna. E se não tivéssemos dado as mãos no gabinete da

Sedese, há seis anos, se não estivéssemos subindo nos postes ao redor da

Assembleia e no Plenarinho? Colocamos uma placa na porta desta Casa alertando

que 45 mil pessoas iriam para as ruas, caso não houvesse uma providência. Ronaldo,

você é um guerreiro. Parabéns. Deus te abençoe. Juntos fazemos a diferença,

independentemente de denominação religiosa. Você é católico, e eu evangélico. Na

Sedese, resolvemos “comprar o barulho”. Parabéns e que Deus te abençoe. Muito

obrigado.

Palavras do Sr. Ronaldo Vitelli Vianna

Deputado Célio Moreira, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho e

presidindo, com todo mérito, toda graça e a intervenção divina, esta plenária; meu
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amigo, grande idealizador político, Cloves Benevides; Sra. Íris Campos, Presidente da

Associação Mineira de Comunidades Terapêuticas e Entidades Afins, recentemente

criada; Pastor Wellington, Presidente da Federação Brasileira de Comunidades

Evangélicas, companheiro, parceiro, amigo batalhador, uma pessoa que sempre nos

ajudou a delimitar as margens dessa grande estrada que trilhamos e graças à qual

hoje, com muita honra, estamos recebendo essa homenagem.

Deputado Eros Biondini, V. Exa. sempre nos surpreende com a singeleza, com o

cuidado extremado no uso do poder que lhe foi concedido aqui nesta Casa. Trazer as

comunidades terapêuticas para esta Casa e aqui registrar a sua história é fazer algo

que nunca aconteceu em nenhum momento da história do nosso país, somente em

outros países. A grandiosidade desse ato, nessa simplicidade, jamais será superada

por nenhuma outra pessoa no exercício da política dentro do Legislativo. Muito

obrigado.

O Deputado Gil Pereira, junto a muitos outros Deputados, tem dado respaldo a essa

história, a esse esforço contínuo para que possamos melhorar o atendimento de

saúde no nosso país. Como disse o Pastor Wellington, essa história começou há

algum tempo, quando sonhávamos em desaparecer para que a presença de um

poder maior pudesse tocar a todas aquelas pessoas de bem que, muitas vezes, até

precariamente, abriam suas casas, abriam seus espaços de moradia para receber os

que precisavam de uma ajuda, simplesmente porque sofria de um transtorno que lhes

roubou o poder da fala e da linguagem. Nós dizemos que não vamos usar, mas

usamos. Apenas no reconhecimento dessa dificuldade ou principalmente no

reconhecimento dessa limitação reside a superação de nossos problemas. É um

esforço digno de nota estabelecer uma política, estabelecer uma resolução,

transformar em lei aquilo que não tem uma solução - principalmente no caso daquele

que foi destituído da própria linguagem, da fala - e fazer com que isso esteja

registrado, com que a lei exista, com que a palavra tenha sentido e valor.

Correm esse risco as pessoas que têm a dimensão dessa ousadia, dessa coragem

de deixar registrado na lei o que muitas vezes questionamos se será possível ou não

ser cumprido por meio da lei, porque ultrapassa qualquer possibilidade de resolução

na dimensão humana ou terrena. Assim como as leis caducam e são ultrapassadas
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ou modificadas, também um dependente químico pode sofrer, várias vezes no

transcurso de sua vida, uma recaída e o encontro do desespero. Somente por meio

da intervenção divina é possível que ele se reabilite e retorne com dignidade à vida.

Muitas vezes pensamos: tudo isso tem sentido, é necessário, se aquele que deve

permanecer e ser é maior que todos nós e faz com que esse ato, muitas vezes, se

transforme em algo muito pequeno, resumido? Tem sentido nos encontrarmos aqui?

Sim, muito sentido, porque somos nós que fazemos o testemunho da manifestação

desse poder. Essa transformação visível em cada pessoa que aqui está, em cada

pessoa que acolhemos na nossa história é que renova a existência do Criador.

Faço um agradecimento muito especial ao Deputado Célio Moreira e ao Deputado

Fahim Sawan, que não está presente, pessoas que nos acolheram. Saímos do

asfalto, como o Pastor Wellington disse, subimos no poste, entramos nesta Casa e

tentamos, de uma maneira ou de outra, exigir que fôssemos vistos, reconhecidos,

acolhidos diante da lei, que tivéssemos oportunidade de nos organizarmos, como

várias outras modalidades que tratam o ser humano com dignidade. Muito obrigado

pelo acolhimento, pelo começo dessa história que escreveu e fundamentou a Rede

que hoje está sendo homenageada. Sinto a falta do Aloísio Andrade, Presidente do

Conselho Estadual Antidrogas, que, no seu silêncio, na distância necessária, apoiou,

permitiu e acolheu o crescimento dessa história. Devemos nos lembrar de muitas

pessoas. Respeitamos a todos que aqui estão e a todos os ausentes, que sempre se

esforçaram para implantar uma comunidade terapêutica acolhedora no sentido e no

princípio da comunidade terapêutica. Ultimamente, temos passado por um desvio de

interpretação, vamos dizer assim: pessoas se colocam e dizem ser comunidade

terapêutica, mas não o são, não respeitam os princípios fundamentais das

comunidades terapêuticas. Muitas vezes isso nos abala um pouco e nos faz duvidar

quanto a estar ou não investindo e acolhendo algo verdadeiro e possível. E

perguntamo-nos: será que é propaganda enganosa? Será que isso foi criado,

forjado? Será que isso tem sentido?

Será que isso cabe dentro dos parâmetros da ciência? Sim, cabe. Muitas outras

pessoas, muitos cientistas, muitos profissionais - na maior parte, fora do Brasil - têm

cada vez mais trazido à luz os fundamentos científicos e técnicos da comunidade
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terapêutica como um modelo de excelência para a atenção ao dependente químico.

Mas, com respeito a todos que guardam em si essa história corajosamente, quero

deixar aqui uma última homenagem a uma pessoa também ausente, o Pe. Haroldo

Ham, Presidente da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, pioneiro na

ajuda e na assistência a dependentes químicos no País e referência, se não para

todos, para a maioria dos serviços instituídos no modelo de comunidade terapêutica

no nosso país. Muito obrigado a todos aqui presentes: obrigado, Deputado Célio

Moreira, por estar presidindo a reunião; obrigado, Cloves, por sua coragem de investir

e arriscar neste grupo de pirados, de doidos, de malucos que, muitas vezes, só com a

coragem e a fibra, buscam ultrapassar, deixando de lado até a razoabilidade. Dizem

que, quando tratamos de loucos, ficamos um pouco loucos e misturamos tudo. Isso é

muito bom. Fico imaginando uma pessoa com tanta responsabilidade como você, que

precisa dar tanta satisfação ao chefe, ao nosso Governador - que coragem investir

em todos nós, sabedor que era da carência, da quantidade de coisas que precisavam

ser adequadas em nossa comunidade. Esqueci o nome da profissional da Anvisa,

que, uma vez, dando uma bronca em uma de nossas reuniões, carinhosamente disse

que a palavra latina que deu origem a “sanitário” é a mesma que deu origem a

“santidade”; e que deveríamos perseguir a adequação sanitária porque assim

poderíamos buscar a adequação à santidade. Qual é o doido que não quer ser santo?

Qual é o doido que não quer ser justo? Qual é o doido que não quer ser são? Qual é

o doido que não quer sua saúde? Muitas vezes, pelas inúmeras dificuldades,

deixamos de lado um mínimo de adequação porque precisamos vigiar e orar por

nossa santidade e nossa coragem de transformar a vida humana. Muito obrigado pelo

seu investimento e pelo apoio que nos deu. Eros, é espetacular nos trazer aqui para

fazer essa história. Isso surpreende a todos nós. Mais uma vez o Criador está

tocando. Pastor, muito obrigado por me ensinar cada vez mais o respeito a todas as

religiões, a todos os credos, a todas as opções. Muito obrigado por fazer com que eu

seja melhor, me destituindo cada vez mais. Obrigado, Íris, por estar com fôlego novo,

abraçando uma organização. Sempre briguei muito por causa das separações, das

divisões e da multiplicação de associações ou agremiações de comunidades.

Mantenho meu posicionamento porque acho que somos muito novos para nos
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dividirmos, mas acredito que essa organização, segmentada várias vezes por vários

princípios, vai nos trazer, no futuro, mais o fortalecimento e a unidade necessária do

que a aparente divisão ou, muitas vezes, a diversidade apresentada. Muito obrigado,

Deputado, por estar aqui enriquecendo nosso trabalho. Obrigado a todos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Célio Moreira, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Sr. Cloves

Eduardo Benevides, Subsecretário de Estado de Políticas Antidrogas, de placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “É

patente a necessidade da ação conjunta de todos os segmentos sociais no combate

às drogas. Seu uso indiscriminado deve deixar de ser uma marca da sociedade

contemporânea. Com o intuito de educar, tratar e reinserir socialmente os

dependentes químicos, 29 instituições da sociedade civil se coordenam em uma

grande rede de assistência. Agem incansavelmente em prol de um fim precípuo:

restituir aos acometidos pelo vício o direito à dignidade de suas vidas. A Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais reconhece a importância da missão assumida

pelas instituições que tornam real a Rede Complementar de Suporte Social na

Atenção ao Dependente Químico e lhes dedica esta homenagem”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Eros Biondini para, em

conjunto, entregarmos a placa ao Subsecretário.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Cloves Eduardo Benevides

Boa noite a todos. Queria saudar o amigo Deputado Célio Moreira, que neste ato

representa o Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, e que é membro da

Frente Parlamentar de Luta contra as Drogas e seu fundador, membro da comissão

permanente que tem rodado todo o Estado fazendo uma discussão sobre drogas e

aids, enfim, um grande batalhador, militante, grande Vereador em Belo Horizonte,

pessoa sempre ligada às causas, que não nos falta nos momentos em que buscamos

o auxílio da Assembleia Legislativa em busca de melhores resultados para essa área;

Íris Campos, Presidente da Associação Mineira de Comunidades Terapêuticas e

Instituições Afins, que também dirige o Núcleo Reviver de Barão de Cocais,
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instituição de referência, nossa parceira; Pastor Wellington Antônio Vieira, Presidente

da Feteb, amigo, batalhador, corajoso, sempre construindo alternativas para as

políticas de drogas no Estado; Ronaldo Vitelli Vianna, Delegado Regional da Febract,

amigo, batalhador, alguém que conhece o assunto a fundo, um terapeuta

respeitadíssimo, um homem com um coração que merece nosso elogio e

reconhecimento; Deputado Gil Pereira, companheiro, amigo, sempre batalhando não

apenas pelas questões do Norte de Minas, mas também por todas as questões que

envolvem saúde, educação e segurança pública - na nossa área não foi diferente -; e,

por último, mas não menos importante, Deputado Eros Biondini, autor do

requerimento, amigo, missionário.

O Deputado Eros é daquelas pessoas em relação às quais a gente se confunde ao

tentar definir de qual característica humana sua gente gosta mais. Se é da seriedade,

da simplicidade, da mansidão da palavra ou da firmeza do pensamento, se é da

segurança do que ele defende ou da singeleza com que ele o coloca. O Deputado

Eros é alguém que a gente respeita porque ele é essencialmente bom, genuinamente

bom. Ele é alguém que, mesmo que quisesse, não conseguiria ser ruim. Ele foi

talhado para ser bom. Foi concebido pelo Criador para ser diferente, para fazer a

diferença. Ele é bom de nascença. O DNA desse moço é bom. Em tudo o que ele faz

ele coloca sempre mais e mais amor para temperar, para construir, para fazer com

que as coisas sejam verdadeiramente grandes.

Eu tenho respeito ao Deputado Eros Biondini. Confesso ao senhor, Deputado, que

a sua posição aqui, honrando Minas Gerais como parlamentar de referência e de

respeito, é para mim tão importante como a sua militância missionária de pessoa que

busca dizer que há um caminho e que esse caminho é verdadeiro e sólido.

Eu utilizaria nesta noite uma frase que gosto que é de Madre Teresa de Calcutá.

Falando uma vez aos americanos em uma das conferências de que participava, ela

disse assim: “O senhor daria um banho nesse doente por US$1.000.000,00?”. Ela

mesma respondeu: “Eu também, não. Só por amor se pode dar banho a um doente”.

A mesma Madre Teresa de Calcutá dizia: “A todos os que sofrem e estão sós, dai

sempre um sorriso de alegria. Não lhes proporcioneis apenas os vossos cuidados,

mas também o vosso coração”.



____________________________________________________________________________
1178

Por fim, em alguns momentos em que a gente está triste e encabulado, achando

que nada dará certo, ela diria o seguinte: “Eu sei que o meu trabalho é uma gota no

oceano, mas sem ele o oceano seria menor”. Essa eu acho que expressa a dimensão

exata daqueles que militam no terceiro setor, nas instituições assistenciais, naquelas

que de certa forma procuram amenizar as lacunas que o serviço público deixa, que a

estrutura oficial tem no trato de questões tão importantes como as da violência e do

abuso de drogas.

Assim se organizou no Brasil uma referência de abordagem que já existia em outros

lugares do mundo, as comunidades terapêuticas, as instituições afins, com o

propósito de amenizar o sofrimento das pessoas acometidas pela dependência, das

suas famílias e os reflexos da violência, os problemas relacionados à saúde e à

segurança e à cidadania no sentido real da palavra. São instituições que nasceram

para fazer valer a vida, são defensoras de fato da vida.

Quando, em 2003, orientado pela experiência do Prof. Elias Murad, pelo seu grande

trabalho realizado nessa área, o Governador Aécio Neves criou a Subsecretaria, nos

colocou desafios a todos da equipe que lá estavam e, entre eles, o da relação com o

terceiro setor. Qual seria o modelo de relação com o terceiro setor? Não poderia

Minas Gerais considerar à margem aquelas instituições que eram quase a totalidade

dos serviços. Não se poderiam fechar os olhos para aqueles que eram para muitos e

ainda hoje continuam sendo a única alternativa. E sob a coordenação do à época

Secretário de Planejamento e Gestão e também Secretário de Defesa, hoje nosso

Vice-Governador Prof. Anastasia, que é um dos maiores técnicos de gestão pública

no Brasil. O Prof. Anastasia é reconhecido como uma das maiores lideranças de

gestão pública no Brasil pelos resultados que o seu trabalho ofereceu a Minas Gerais.

Não apenas no Choque de Gestão, mas também nas áreas sociais. Inspirados e

orientados pelo professor, organizamos esse programa em uma reunião de loucos - e

essa é uma verdade -, em que pactuávamos com as entidades representativas qual o

caminho para a relação, como construiríamos essa estrutura. Num minuto,

resolvemos: faremos convênios-piloto. Porém, as entidades bravamente se

posicionaram, por meio do Ronaldo e do Wellington, dizendo: “Não, não faremos um

piloto, faremos uma ação que alcance o maior número de instituições”. Nessa hora,
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recusaram-se em ser esse piloto, porque os dois presidem instituições. Seria muito

mais fácil relacionar-se com as instituições que conhecíamos e das quais estávamos

próximos. Eles se negaram a esse papel, dizendo: “Não, queremos uma discussão de

legitimidade que alcance o maior número possível das nossas instituições”. Assim

fizemos, orientados pela nossa equipe.

Quero aqui saudar uma conhecida de todos vocês, a Dra. Geisa Calvert, Diretora

do Centro de Referência em Álcool e Drogas do Estado, à época nossa

Superintendente. Saúdo também a Dra. Heloísa, hoje Superintendente; e a Sra.

Rosângela Paulino, que também passou pela Superintendência. Todas elas,

mulheres de garra e de fibra, acreditaram e construíram todo o arcabouço legal,

deram as condições técnicas para que iniciássemos um processo que ainda tem

problemas e necessita de adequação, Deputados Eros Biondini e Célio Moreira. O

Ronaldo é um orador muito controvertido, extrovertido, e dizia aqui que ainda existem

necessidades. Essas necessidades de melhoria existem, de fato, como em qualquer

política pública, mas hoje há um salto de muita qualidade, sem nenhuma dúvida, há

uma solidez na referência dessa abordagem em Minas Gerais. Todos os contornos

para a construção desse modelo de pactuação foram construídos pela nossa equipe

na relação com as instituições do terceiro setor. Em nenhum momento faltou diálogo.

Assentávamo-nos todos para conversar, diuturnamente, começando às 8 horas da

manhã e terminando de madrugada, procurando as alternativas para construir um

programa que precisava ser referência para o Brasil. Então nasceu a Rede de

Suporte Social. Todos os projetos, Srs. Deputados, foram selecionados a partir de

edital público. Não se faz a essas instituições nenhum favor. Há uma pactuação, uma

seleção séria dos projetos que serão apoiados. A partir daí, escolhem-se as

instituições parceiras, que, de maneira legítima, melhoram o trabalho que fazem,

pactuam com o Estado metas de melhoria na estrutura e oferecem, com a nossa

parceria, uma ajuda cada vez mais qualificada. Nada mais que reconhecer: talvez

seja esse o instrumento de um programa como o que a Assembleia, por meio das

instituições, homenageia na noite de hoje e, assim, reconhece a legitimidade, a

experiência, a dedicação e a verdade que as instituições oferecem. E, às vezes, o

Brasil fechava os olhos para essas mesmas instituições, não conseguia ter a
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sensibilidade necessária para ouvir, enxergar e acolher.

Vários e vários são os nossos desafios, mas temos a clareza, a certeza, a

convicção absoluta de que o caminho está trilhado, desenhado. Parafraseando

Thiago de Mello, de quem gosto muito: não é um novo caminho, é uma forma

diferente de caminhar. O caminho ensinou que convém caminhar junto, convém

caminhar lado a lado, convém caminhar com força, equidade, segurança na postura.

Tem sido essa a premissa do Governador Aécio Neves, tem sido essa a diretriz

gerencial do Prof. Antonio Augusto Anastasia. Essa possibilidade tem sido construída

a partir da ação de Deputados, como os Deputados Gil Pereira, Célio Moreira e Eros

Biondini, autor desse requerimento. Em todos os momentos, o Governador nunca se

nega a dizer: “Derrubem os muros e construam as pontes, para que o acesso aos

serviços, aos bens, à cidadania aconteça”. As instituições da rede complementar

oferecem melhor qualidade de vida, dignidade às pessoas, sem faltar aos

compromissos éticos e técnicos.

Termino minha manifestação com uma fala de Madre Teresa, que diz: “Muitas

vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo.

Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e de interesseiro. Seja gentil

assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos

verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem

enganá-lo. Seja honesto assim mesmo. Se você levou anos para construir, alguém

pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz e é

feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. Dê ao mundo o melhor

de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo.

Veja que, no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi e nunca será entre você

e as outras pessoas”.

Agradeço aos Deputados Eros Biondini e Célio Moreira e a cada um daqueles a

quem posso, hoje, olhar nos olhos, reconhecer nessa caminhada, chamar pelo nome,

em quaisquer regiões do Estado em que estejam, chamar de amigo, de companheiro,

chamar de instituição de referência, e dizer - ao governo do Estado, à Subsecretaria,

ao Deputado Eros e a todos nós - que, muito embora tenhamos muito que caminhar,

tenho certeza de que caminharemos juntos de uma forma nova, por um caminho com
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bons resultados, tratando com mais dignidade as pessoas que precisam.

Esta homenagem é merecida e não é de 29, mas de milhares de vidas dedicadas a

essa luta e a essa causa. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Projeto Senhoras do Tempo, que,

sob a coordenação de Ieda Carvalho, apresentará as músicas “Alecrim dourado”,

cantiga popular; “Senhores do tempo”, de Ieda Carvalho; “Fonte do Itororó”, cantiga

popular, e “Se essa rua fosse minha”, cantiga popular.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Quero cumprimentar o Exmo. Sr. Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de

Políticas Antidrogas, essa benção de Deus em nosso meio. Não é preciso falar muito

do Cloves, pois todos que o conhecem sabem que é um homem que doou a sua vida,

como o Eros, o Wellington e o Ronaldo, para salvar vidas; um homem

empenhadíssimo, comprometido, ético, transparente, que muito tem feito para ajudar

as famílias em Minas Gerais, principalmente as famílias de comunidades

terapêuticas. Muito obrigado, Dr. Cloves, por tudo o que tem feito por nossos irmãos e

irmãs que buscam apoio, janelas e portas e que têm encontrado isso em sua pessoa.

Cumprimento ainda a Exma. Sra. Íris Campos, Presidente da Associação Mineira de

Comunidades Terapêuticas e Instituições Afins, mulher dedicada e doadora de sua

vida a essa família; os Exmos. Srs. Wellington Vieira, Presidente da Federação

Brasileira de Comunidades Terapêuticas Evangélicas, referência nas comunidades

terapêuticas, homem que tem doado sua vida a nossos irmãos e irmãs que buscam a

luz; e Ronaldo Vitelli Vianna, Delegado Regional da Federação Brasileira de

Comunidades Terapêuticas, meu amigo, batalhador, homem honrado, e sua esposa -

casal que muito tem feito por muitas famílias e irmãos, ao qual agradeço por sua vida

e dedicação. Cumprimento ainda o Deputado Eros Biondini, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem. O Eros é meu irmão e parceiro, também doador

de sua vida para a recuperação dos senhores e senhoras dependentes químicos. Um

homem batalhador e defensor intransigente da vida.

Esta Casa ganhou muito com a chegada do Deputado Eros Biondini, que tem sido
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uma referência no Legislativo de Minas e foi reconhecido, no Senado Federal, por

projetos de alcance social. Homem honesto, homem de Deus. Sempre digo que há

muitas pessoas que falam muito da palavra de Deus. Entretanto, precisamos mostrar,

com nossos gestos, com nossa vida, o que é a palavra de Deus. O Deputado Eros

Biondini tem sido um Evangelho ambulante, procurando resgatar vidas e fazendo o

que Jesus dizia: “Eu vim fazer a vontade de meu Pai”. A vontade do Pai é que

nenhum se perca. Tenho acompanhado o Eros em Belo Horizonte, em outros

Estados, em outros países, onde buscamos experiências na recuperação dos

dependentes químicos e em defesa da vida, lutando contra o aborto e para que todos

tenham uma vida melhor. Eros tem sido um exemplo de parlamentar.

Exmo. Sr. Deputado Estadual Gil Pereira, referência no Norte de Minas Gerais,

homem batalhador, honrado, honesto, que tem não só no Norte, mas em todo o

Estado, um histórico de lutas, de busca de políticas voltadas principalmente para sua

região, para as comunidades terapêuticas. Um defensor da vida. Achei muito bonito

as senhoras do projeto Senhora do Tempo, que, sob a coordenação de Iêda

Carvalho, colaram um CD com uns negocinhos e um LP. Chique, muito bonito.

Cumprimento a Iêda, que é a coordenadora do trabalho que resgata senhoras com

problemas cardíacos e de depressão. Isso está fazendo muito bem para as

integrantes.

Esta Assembleia, onde ecoam em permanência as reivindicações e os anseios do

povo mineiro, base de formulação de leis que levam à prática de políticas públicas em

favor do aprimoramento da cidadania, tem a grande honra de homenagear as

entidades integrantes do programa Rede Complementar de Suporte Social na

Atenção ao Dependente Químico. Reconhecemos, desta maneira, a louvável atuação

desses grupos que representam a vanguarda na luta pela reinserção social de

indivíduos cujas vidas foram seriamente prejudicadas pela ação das drogas. Profundo

problema social de nossa época, a dependência química, frequentemente associada

ao tráfico e indiretamente contribuindo para a criminalidade, vem desestruturando

famílias e interrompendo os sonhos, os projetos e as esperanças da juventude. Por

acreditarem que embora o problema seja de solução demorada e difícil, não é

impossível reverter a situação, esses homens e mulheres engajaram-se com muita
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confiança e disposição nessa causa, demonstrando que seu incansável esforço pode

trazer tantos seres humanos de volta a uma existência digna e merecedora de

respeito.

Essa fé no ser humano e o amor indiscriminado, alicerces da solidariedade,

constituem o grande motor que impele o quotidiano trabalho dessas vinte e nove

entidades espalhadas por Minas Gerais, de Betim a Uberaba, de Caratinga a Araxá,

de Jaboticatubas a Campo Belo.

Muitas dessas organizações trazem no próprio nome a beleza que reflete sua

missão de recuperar o melhor de tantas almas presas da angústia e da fragilidade

psicológica que as impedem de lutar sozinhas contra as reiteradas investidas do

vício. Assim, admiramos a poética nomenclatura contida na identificação dos centros

de recuperação que propõem aos usuários seu apoio ao resgate da vida, ao reviver,

ao renascer. Também temos comunidades que se intitulam, tão apropriadamente,

Mãe Admirável, Abraço, Esquadrão da Vida, Terceira Margem e Terra da Sobriedade.

Quero aqui fazer um parêntese: como membro e um dos Coordenadores da Frente

Parlamentar Antidrogas, membro da Comissão Extraordinária, como mencionou o

nosso Subsecretário, estamos visitando várias áreas do Estado com esta Comissão

Extraordinária que trata de DSTs, álcool, drogas e entorpecentes. Temos viajado por

este Estado com a colaboração do nosso Subsecretário Cloves Benevides, da

Secretaria de Saúde e Educação, buscando informações para que, ao final,

possamos entregar o relatório de atividades e cobrar políticas públicas para atender

principalmente as comunidades terapêuticas e buscar projetos, pois, como foi dito

pelo Pastor Wellington, sempre chegam ao gabinete do nosso Subsecretário

Coordenadores de comunidades terapêuticas em busca de projetos e recursos para

que possam desempenhar aquilo que o próprio governo deveria desempenhar. E a

Subsecretaria Antidrogas, que nasceu com R$30.000,00, hoje tem um orçamento que

o governo federal não tem no nosso país. Temos tido o apoio do nosso Governador,

Aécio Neves, do nosso Vice-Governador, Antonio Anastasia, e do nosso

Subsecretário Cloves Benevides, que tem feito esse excelente trabalho, no intuito de

dar oxigênio e força às comunidades terapêuticas. Digo ao Cloves, que tem

acompanhado o nosso trabalho, que tenho sido um ferrinho de dentista, cobrando
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recursos e oportunidades para os senhores e as senhoras ajudarem esses irmãos

que chegam pedindo que, “pelo amor de Deus, ajudem meu pai, minha mãe, meu

filho a sair dessa”. E temos encontrado isso nesta Casa, juntamente com o Deputado

Eros Biondini, homem que doou a sua vida para buscar a reinserção, para dar chance

a todos os irmãos e a todas as comunidades para que sejam luz, para que sejam um

canal de graça para esses nossos irmãos. Sou um admirador do Deputado Eros

muito antes de ele entrar na política. Desde quando fui Coordenador da Renovação

Carismática em Belo Horizonte, na Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida, e,

desde que era Vereador, tive o Deputado Eros como um dos apoiadores da nossa

campanha.

Hoje estamos juntos nesta Assembleia Legislativa buscando o que deveria ser,

como disse o Ronaldo. A Assembleia atua como os países do Primeiro Mundo. Às

vezes, há desvios nos Estados. Logicamente, há homens como o Frei Hans, o Pe.

Osvaldo, o Davi Aarão, o Edson, a Ieda, várias pessoas que têm doado sua vida,

como o Cloves, o Wellington. Mas não vemos isso no Brasil. Muitos fingem que não

viram, não escutaram, ficam mudos. Tenho sido um incentivador do Deputado Eros

Biondini para que vá a Brasília buscar recursos e políticas para atender às

comunidades terapêuticas. Deputado Eros Biondini, se for da vontade de Deus -

temos de dizer isso -, espero ver V. Exa. na Câmara Federal defendendo as

comunidades terapêuticas. Estarei em Minas torcendo junto a V. Exa. para que essas

comunidades tenham voz, vez e recursos para recuperar os nossos irmãos e as

nossas irmãs.

Mais uma vez, publicamente quero destacar minha admiração pelo Deputado Eros

Biondini. Hoje acompanhamos pela televisão, pelos jornais e pelo rádio como a

política e os políticos estão desgastados, mas há homens e mulheres comprometidos

com o bem comum. Nesta Assembleia há homens e mulheres honestos,

comprometidos com o bem comum, que estão no exercício do seu mandato,

testemunhando e trabalhando por aqueles que acreditaram. Mas, infelizmente, muitos

não sabem distingui-los. Graças a Deus, há homens e mulheres comprometidos com

o bem comum, como o nosso Deputado Eros Biondini, o nosso Subsecretário Cloves

Benevides, o nosso Deputado Gil Pereira.
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Quero dizer a vocês que atendam as exigências da Anvisa. Estamos falando de 29

entidades, mas há mais de 300 no Estado. Vamos lutar para que a Subsecretaria de

Políticas Antidrogas sempre tenha no Orçamento do Estado recursos para atender às

comunidades terapêuticas. Não deixaremos de fazer isso. O Cloves é testemunha.

Direi uma coisa, não para minha glória, mas para provocar todos os 77 Deputados

desta Casa. Desde que entrei nesta Assembleia, tenho lutado pelas comunidades

terapêuticas. Muitas dessas comunidades nem me conhecem, mas o Cloves e o Eros

sabem que sempre lutei para que haja, no Orçamento do Estado, recursos além

daqueles que são disponibilizados pela Secretaria ou pela Subsecretaria. Se preciso

for, no próximo Orçamento, convidaremos todas as comunidades a vir a esta Casa

para cobrarmos uma fatia melhor no Orçamento para elas. Sei que posso contar com

os Deputados Eros, Gil, Fahim, que também coordena a Comissão Extraordinária de

Políticas Públicas para o Enfrentamento à aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e

Entorpecentes, para que, no próximo ano, haja mais recursos para ajudar os nossos

irmãos e as nossas irmãs.

Para que o objetivo de cada instituição possa ser atingido, tornou-se decisiva a

coordenação da rede empreendida pela Subsecretaria de Políticas Antidrogas,

vinculada à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, com a importante

parceria das Secretarias de Estado de Saúde e de Defesa Social. Trata-se do esforço

conjunto do poder público, de médicos, psicológos, enfermeiros e sobretudo das

famílias envolvidas, para despertar de um sombrio pesadelo tantos indivíduos que

necessitam retomar uma vida afirmativa perante a coletividade.

Esta reunião reitera nosso agradecimento a cada grupo e a cada indivíduo

comprometido com este esforço tão decisivo na recuperação da saúde psíquica e da

dignidade de nossos cidadãos, muitos deles nossos filhos, nossos amigos, nossos

irmãos. Mais uma vez, Deputado Eros Biondini, parabéns pelo requerimento da

homenagem merecida não só às 29 comunidades, mas a todas as comunidades

terapêuticas que lutam para ajudar nossos irmãos e nossas irmãs. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos o agradecimento pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
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Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 25, 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 25/8/2009.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.668/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios da Microrregião do

Vale do Paraibuna – Ampar –, com sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/8/2008 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.668/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna - Ampar -, com

sede no Município de Juiz de Fora.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27, § 5º, que as

atividades dos seus diretores não serão remuneradas; e no art. 49 que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição municipal,
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estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.668/2008.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.914/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Morembá em Progresso,

com sede no Município de Cana Verde.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/11/2008 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.914/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Morembá em Progresso, com sede no Município de Cana

Verde.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 3º do art. 10 que

as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no
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parágrafo único do art. 26 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.914/2008.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.977/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação União de Amigos do Ideal Frimisa, com

sede no Município de Santa Luzia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.977/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação União de Amigos do Ideal Frimisa, 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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 20, parágrafo

único (ver alteração estatutária de 19/4/2009), que os seus Diretores e Conselheiros

não serão remunerados; e no art. 72 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade de caráter filantrópico ou que tenha o

mesmo objetivo social, sediada no Município de Santa Luzia.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, 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 2.977/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada União de

Amigos Ideal Frimisa, com sede no Município de Santa Luzia.”.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.419/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Esporte Clube União, com sede no Município de Bela

Vista de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciências, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.419/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Esporte Clube União, com sede no Município de Bela Vista 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 o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 100 que seus

dirigentes não serão remunerados; e no art. 149 (ver alteração estatutária datada de

15/7/2009) que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição congênere de fins não econômicos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.419/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.478/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural Ponto de Partida, com sede no

Município de Barbacena.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.478/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Ponto de Partida, 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

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. 19 (ver alteração estatutária registrada em 7/5/2009), que as atividades dos seus

Diretores não serão remuneradas; e no art. 29 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 3.478/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.520/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.520/2009, que autoriza a

abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH -, foi

encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n° 384 /2009.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 16/7/2009, foi o projeto distribuído à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 160 da

Constituição do Estado e do art. 204 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa

Em conformidade com o rito regimental disposto no § 2° do art. 204 do Regimento

Interno, foi concedido prazo de 20 dias para apresentação de emendas. No decurso



____________________________________________________________________________
1192

do prazo regimental, não houve apresentação de emendas.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

especial, no valor de R$4.697.456,00 para operacionalização da Agência RMBH.

A Lei Federal n° 4.320, de 1964, no inciso II do ar t. 40, define como créditos

especiais os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária

específica. A Lei Orçamentária Anual - Lei n° 18.02 2 - para o ano de 2009 foi

aprovada em 9/1/2009, e a Agência RMBH foi criada em data posterior pela Lei

Complementar n° 107, de 12/1/2009. Assim, justifica -se a necessidade de abertura do

crédito especial para atender às despesas da Agência RMBH.

A Lei Federal n° 4.320 estabelece ainda, no art. 42 , que os créditos especiais

devem ser autorizados por lei, e, no art. 43, que sua destinação para cobrir despesas

depende da existência de recursos, devendo ser precedida de exposição justificativa.

Podem ser utilizados, entre outros, os recursos resultantes de anulação parcial ou

total de dotações orçamentárias, conforme dispõe o inciso III do seu § 1°.

Em relação à exigência de autorização legal, a proposição em comento vem

atender tal necessidade.

No que diz respeito à existência de recursos disponíveis, o projeto indica a

anulação de parte dos recursos provenientes da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - na Ação 1.120 - Implantação e

Desenvolvimento Institucional da Agência Metropolitana, integrante do Programa

Estruturador 047 - RMBH e da Reserva de Contingência. No orçamento fiscal para o

exercício de 2009, estão alocados R$1.355.900,00 na dotação da Sedru e

R$283.181.053,00 na dotação da reserva de contingência. O projeto prevê a

utilização de R$4.697.456,00, sendo R$2.196.256,00 para remuneração de pessoal

ativo e encargos sociais e R$2.501.200,00 para implantação, implementação e

desenvolvimento institucional da Agência RMBH. Assim, o projeto atende à exigência

de indicação de recursos para atendimento das despesas.

Destaca-se também que a autorização para abertura de créditos especiais implica a

criação de unidade orçamentária, no caso a Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Com vistas a proceder às alterações necessárias
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decorrentes da implementação da Agência RMBH, o projeto de lei autoriza o

Executivo a compatibilizar, no Plano Plurianual de Ação Governamental, as

modificações resultantes da criação da unidade orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.520/2009 em

turno único.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.524/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoa dos Mares – Ascolmares –, com

sede no Município de Confins.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.524/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Lagoa dos Mares, com sede no Município de Confins.

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 atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 8º do estatuto da Associação prevê a não

remuneração dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes e o art. 25 preceitua que, no caso de dissolução da entidade, o
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patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere localizada no

Município.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.524/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.525/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Criadores de Arte, Produtores de

Eventos Culturais e de Entretenimento - Acriar -, com sede no Município de

Cataguases.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem a proposta a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.525/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Criadores de Arte, Produtores de Eventos Culturais e de

Entretenimento - Acriar -, 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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 12, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas; e no art. 26 que, na hipótese de dissolução da entidade, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada nos termos da Lei 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 - Oscips -,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.525/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.526/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Casa de Reabilitação Jesus Cristo o Nazareno, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.526/2009 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Reabilitação Jesus Cristo o Nazareno, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a
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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. 7º

determina que os membros de sua Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não

serão remunerados; e o parágrafo único do art. 31 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a outra entidade, nos termos

da lei, que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.526/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.527/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Orientação – FMO –, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem a proposta a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.527/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Federação Mineira de Orientação - FMO -, como sede no Município de Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a

qualquer título; e, no art. 16, “k”, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, legalmente constituída e

detentora de título de utilidade pública estadual.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.527/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.529/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros

Pedro Gomes e Planalto, com sede no Município de Almenara.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.529/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros Pedro Gomes e Planalto, com

sede no Município de Almenara.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 28, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados,

benfeitores ou equivalentes 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

instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º com a finalidade

de 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 3.529/2009 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 Comunitária dos

Moradores dos Bairros Pedro Gomes e Planalto de Almenara – ACMBPGPLA –, com

sede no Município de Almenara.”.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.535/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Assistência a Carentes de Pirapora, com sede no

Município de Pirapora.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009 e distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social.

Vem, agora, a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.535/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Assistência a Carentes de Pirapora.

Os requisitos para que as associações e fundações 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 na referida lei, 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. 27 determina que seus

dirigentes não serão remunerados; e o art. 29 preceitua que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituições congêneres, de

comprovada idoneidade e que exerçam suas atividades no Município de Pirapora.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.535/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.536/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Azurita

– Condecoma –, com sede no Município de Mateus Leme.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem a proposta a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.536/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Azurita, com sede no Município de

Mateus Leme.

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 dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 38 que, na hipótese de dissolução da

entidade, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de fins não

econômicos ou a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou

semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.536/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.538/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 386/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que dá a denominação de Escola Estadual Agmar

Gomes do Couto, de ensinos fundamental e médio na modalidade de educação de

jovens e adultos - EJA -, à escola estadual de ensino fundamental e médio - EJA - no

Município de Pará de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.538/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Agmar Gomes do Couto à escola estadual de ensino fundamental e médio -

EJA, localizada na Penitenciária Doutor Pio Canedo - PDPC -, situada no Município

de Pará de Minas.

No que se refere à competência normativa, as matérias de interesse nacional que

só podem ser reguladas pela União são mencionadas no art. 22 da Constituição da

República. Aquelas 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 o Estado membro, a regra básica

está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta  tratar 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
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constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as condições

para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é competência do

Legislativo dispor sobre a matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa

falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços

prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo pertinente a apresentação do projeto pelo

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, no final deste parecer, para incluir a designação “Professor” antes do

nome do homenageado, para melhor identificar sua importância para as futuras

gerações.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.538/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrecente-se no art. 1º a palavra “Professor” antes do nome “Agmar Gomes do

Couto”.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sebastião Costa -

Padre João - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.539/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora do Bom

Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2009 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem a proposta a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.539/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Nossa Senhora do Bom Despacho, 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

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 dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, bonificação, benefício ou vantagem; e no

art. 28, parágrafo único, que, na hipótese de dissolução da entidade, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com sede no Município de Bom

Despacho, com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, 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 3.539/2009 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 Corporação Musical
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Nossa Senhora do Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.”.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.564/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga

- Adevipa -, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da AçãoSocial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.564/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga - Adevipa -, com sede no Município

de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 5º

dispõe 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; e o parágrafo único do art. 6º determina que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
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equivalentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.564/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.594/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Integração João Gurgel de Souza, com sede

no Município de Veríssimo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.594/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Integração João Gurgel de Souza, com sede no Município de Veríssimo.

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. 27, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos

associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens
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e benefícios. Já o art. 39 estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.594/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.207 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.207/2009, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

declara de utilidade pública a ONG Fish – Formação, Integração e Socialização

Humana, com sede no Município de Francisco Sá, foi aprovado em turno único, com

a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.207/2009

Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Fish – Formação,

Integração e Socialização Humana, com sede no Município de Francisco Sá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Org anização Não Governamental

Fish – Formação, Integração e Socialização Humana, com sede no Município de

Francisco Sá.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.308 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.308/2009, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Atlética Cachoeirinha, 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° 3.308/2009

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Cachoeirinha, 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 Atlética Cachoeirinha,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.330 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.330/2009, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Fundação ACMinas, 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° 3.330/2009

Declara de utilidade pública a Fundação ACMinas, com sede no Município de Belo

Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação ACMinas, 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 agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.376 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.376/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Atlética Manjumirim, com sede no Município

de Januária, 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° 3.376/2009

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Manjumirim, com sede no

Município de Januária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Atlética Manjumirim, com

sede no Município de Januária.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.395 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.395/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Região do Jaraguá

– ACMRJ –, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único,

na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.395/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Região do

Jaraguá – ACMRJ –, 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 Comunitária dos

Moradores da Região do Jaraguá – ACMRJ –, 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 agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.397 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.397/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Santo Estêvão – Acose –,

com sede no Município de Iapu, 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° 3.397/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Santo Estêvão

– Acose –, com sede no Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Córrego

Santo Estêvão – Acose –, com sede no Município de Iapu.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 25/8/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Maria da Graça

Catrink, ocorrido em 24/8/2009, em Manhumirim. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Alberto José

Chagas, ocorrido em 23/8/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Arlen Santiago, notificando o falecimento da Sra. Maria Lelis ocorrido

em 17/8/2009, em Coração de Jesus. (- Ciente. Oficie-se.)



____________________________________________________________________________
1211

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Weliton Prado e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.667 a 3.671/2009 - Requerimentos nºs 4.449 a

4.470/2009 - Requerimento do Deputado Gustavo Valadares - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Segurança Pública, de

Política Agropecuária, de Educação e de Fiscalização Financeira e do Deputado

Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Arlen Santiago,

Lafayette de Andrada, Antônio Júlio, Almir Paraca e Carlin Moura - Registro de

presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação

da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:

Requerimento do Deputado Gustavo Valadares; deferimento - Discussão e Votação

de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 566, 702 e

896/2007 e 3.440/2009; aprovação - Questão de ordem - Requerimento do Deputado

Gilberto Abramo; deferimento; questão de ordem; discurso do Deputado Getúlio

Neiva - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado

Almir Paraca - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini
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- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela

Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Paulo Piau, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.718/2009, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Leonardo Vinhas Ciacci, Presidente da Câmara Municipal de Varginha,

encaminhando cópia do processo que apurou irregularidades na utilização de

recursos públicos destinados ao Hospital Regional do Sul de Minas. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, 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
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oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.667/2009

Dispõe sobre campanha antitabagismo nas escolas públicas e particulares do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida a campanha antitabagismo nas escolas públicas e

particulares do Estado.

Parágrafo único - A campanha tem como objetivo valorizar a saúde, alertando a

criança sobre os males que o tabagismo pode trazer.

Art. 2º - As Secretarias de Estado de Educação e de Saúde promoverão atividades

e políticas públicas voltadas à promoção da saúde entre os jovens.

Parágrafo único - Serão realizadas atividades, eventos e debates, com o objetivo de

orientar os estudantes a não fumar.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como

uma doença pediátrica. É assustador como nossos jovens estão fumando. Os

consultórios estão cheios de jovens com problemas respiratórios, e isso pode se

complicar mais tarde. Eles começam a fumar por uma questão de modismo. Temos

que interromper essa moda, para não virar dependência.

O cigarro, como todos sabem, é composto por 4 mil substâncias químicas,

altamente tóxicas, como o antraceno e o benzeno. Vale lembrar que a criança não

prejudica apenas sua própria saúde, mas a dos colegas fumantes passivos, que são

tão prejudicados quanto os fumantes ativos.

- 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 3.668/2009

Declara de utilidade pública o Congado da Vila Santa Rosa, com sede no Município

de Nova Era.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Congado da Vila Santa Rosa, com

sede no Município de Nova Era.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: O Congado da Vila Santa Rosa é uma sociedade de direito privado, de

natureza associativa, sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover por todos

os meios a realização dos festejos de Nossa Senhora do Rosário, preservando o

folclore e as tradições locais, divulgando, por todos os meios possíveis, a história e as

atividades folclóricas e culturais da comunidade. A documentação apresentada

confirma que sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas pelo

exercício dos respectivos cargos e que a entidade está em funcionamento regular,

atendendo, dessa forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos com o

apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.669/2009

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Euterpe Operária, com sede no

Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical Euterpe Operária,

com sede no Município de Lavras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Corporação Musical Euterpe Operária, em pleno e regular exercício

desde 22/9/1910, é pessoa jurídica de direito privado, na forma de corporação

musical recreativa, sem finalidade econômica, política ou religiosa, com autonomia

administrativa e financeira.
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A Corporação Musical Euterpe Operária tem por objetivo principal administrar, em

caráter permanente, uma banda de música e ainda colocar à disposição da sociedade

uma escola para ensino, aprimoramento e aperfeiçoamento da música; atender as

autoridades públicas nas programações cívicas; promover diversão popular, eventos

artísticos, culturais, religiosos, entre outros.

A Corporação Musical Euterpe Operária, com sede na Rua Tomaz Antônio

Gonzaga, 48 - Centro - Lavras, é, pelo que se infere da leitura dos documentos

anexados ao processo, administrada por Diretoria constituída de pessoas idôneas e

não remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.670/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Reformados da Polícia Militar de

Lavras - ARPML -, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Reformados da

Polícia Militar de Lavras - ARPML -, com sede no Município de Lavras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação dos Reformados da Polícia Militar de Lavras - ARPML -,

em pleno e regular funcionamento desde 15/4/2004, é uma sociedade beneficente,

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de Direito Civil e tempo de duração

indeterminado.

A ARPML tem por finalidade manter e estimular o espirito de solidariedade entre os

seus associados; congregar oficiais e praças reformados, bem como viúvas dos

sócios falecidos; providenciar, gratuitamente, junto aos órgãos competentes, o

encaminhamento de toda a documentação necessária ao recebimento de pensões,
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montepios, pecúlios, seguros e outros benefícios para as viúvas de sócios e seus

dependentes; prestar outros serviços que venham a ser criados aos seus sócios e

dependentes; prestar orientação jurídica gratuita.

A ARPML, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, é

administrada por Diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo

exercício dos cargos que ocupam.

Assim, por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998,

esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.671/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural, Esportiva,

Beneficente, Evangélica e Social da Região Norte - Accebes -, 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 Comunitária, Cultural,

Esportiva, Beneficente, Evangélica e Social da Região Norte - Accebes -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2009.

Djalma Diniz

Justificação: A Associação Comunitária, Cultural, Esportiva, Beneficente,

Evangélica e Social da Região Norte - Accebes -, com sede na Rua Dalva de Oliveira,

nº 55, Bairro Tupi, Município de Belo Horizonte, é uma entidade de direito privado,

sem fins lucrativos, que não remunera os membros de sua administração sob

nenhum pretexto e reverte a totalidade das receitas e rendas apuradas à consecução

de suas finalidades estatutárias. Tem por objetivo promover estudos, coordenação,

acompanhamento de projetos e programas que visem a melhorias e bem-estar da

população da região Norte da Capital, colaborando com os poderes públicos nos

setores urbanísticos, cultural, moral e material e na assistência social, entre outras
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finalidades.

A Accebes preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual 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 do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.449/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Município de Espinosa pelo transcurso de seu 86º aniversário.

(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.450/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Universidade Federal de Viçosa pelos 83 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.451/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais pela

comemoração de seu 26º aniversário. (- À Comissão do Direitos Humanos.)

Nº 4.452/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Vice - Governador do

Estado, por ter sido agraciado com a medalha de mérito Desembargador Ruy

Gouthier de Vilhena, concedida pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado.

Nº 4.453/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Carlos Alberto Simões de Tomaz por sua posse como Juiz

Federal Substituto do TRE-MG.

Nº 4.454/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Altivo Brandão Teixeira por sua posse como

Desembargador Substituto do TRE-MG.

Nº 4.455/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Ricardo Machado Rabelo por sua posse como membro

efetivo do TRE-MG.

Nº 4.456/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Sr. José Tarcízio de Almeida Melo por ter sido agraciado com a

medalha de mérito Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena, concedida pela

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado.

Nº 4.457/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Tarcízio de Almeida Melo por ter sido agraciado com a

Medalha Victor de Andrade Brito, concedida pela Ceasa-MG. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.458/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o estudante Vinícius Freitas Barbosa, da Escola Municipal

Iracema de Melo Moreira, de Cachoeira da Prata, por ter-se destacado entre os

alunos desse educandário, recebendo certificado de mérito alusivo a essa conquista.

Nº 4.459/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Municipal Emília de Lima, de Nova Lima, por seu

centenário de fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 4.460/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Enfrentamento

à Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e Entorpecentes, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para que seja

aumentado o efetivo de policiais militares e civis em Itaúna.

Nº 4.461/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Enfrentamento

à Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e Entorpecentes, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à

agilização da construção do novo presídio de Itaúna.

Nº 4.462/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da PMMG pedido de

providências para a apuração de denúncias formuladas pelo Sr. Sérgio Silva Balbino,

enviando-se cópia das notas taquigráficas da reunião ordinária dessa Comissão em

19/8/2009.

Nº 4.463/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para que sejam

convidados a participar da próxima reunião do Colegiado das Corregedorias o

Deputado João Leite e a Ten. PM Karem Mendes, a fim de que esta relate episódio
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em que foi vítima de agressão e tortura.

Nº 4.464/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Corregedor da PMMG pedido de providências com vistas à

apuração da denúncia de que a Ten. PM Karem Mendes teria sido agredida pelo Ten.

PM Henrique Buzatto Storck, enviando-se cópia das notas taquigráficas da reunião

ordinária dessa Comissão em 19/8/2009.

Nº 4.465/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Delegada Titular da Delegacia Especializada de Crimes contra a

Mulher pedido de providências com vistas à agilização do inquérito em que figura

como vítima a Ten. PM Karem Mendes, enviando-se cópia das notas taquigráficas da

reunião ordinária dessa Comissão em 19/8/2009. (- Distribuídos à Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 4.466/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente e aos Vereadores à Câmara Municipal de Belo Horizonte

pedido de providências para que se dê publicidade ao depoimento prestado pelo Sr.

Sérgio Silva Balbino na reunião ordinária dessa Comissão em 19/8/2009, enviando-se

cópia das correspondentes notas taquigráficas. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 4.467/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça e ao Secretário de Defesa Social

pedido de providências para que sejam dadas garantias de vida ao Sr. Sérgio Silva

Balbino, enviando-se cópia das notas taquigráficas da reunião ordinária dessa

Comissão em 19/8/2009.

Nº 4.468/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Promotor de Justiça Eduardo Nepomuceno, do CAO - Patrimônio

Público, pedido de providências para que sejam dadas garantias vida ao Sr. Sérgio

Silva Balbino e a seus familiares, enviando-se cópia das notas taquigráficas da

reunião ordinária dessa Comissão em 19/8/2009.

Nº 4.469/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências a fim de que a Vigilância Sanitária seja

mais rigorosa na fiscalização de empresas que não dispensam de comparecer ao
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serviço funcionários com suspeita de terem contraído a gripe suína, causada pelo

vírus influenza A (H1N1).

Nº 4.470/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Desenvolvimento Regional pedido de providências a fim de que seja

constituída comissão para participar da elaboração do projeto de gestão integrada da

saúde na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sugerindo-se que dela façam parte

representantes da Comissão de Saúde desta Assembleia, como observadora; da

Secretaria de Saúde; da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, do Colegiado dos

Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais - Cosems-MG - e do Consórcio

Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba - Cismep.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Gustavo Valadares.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Segurança Pública, de Política Agropecuária, de Educação

e de Fiscalização Financeira e do Deputado Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, mesmo os que se recusam a

reconhecer têm que se curvar a uma realidade: temos em Minas uma empresa

pública campeã das campeãs, em meio a tantas empresas privadas e públicas de

importância mundial. Entre mil empresas que compõem o anuário do “Valor

Econômico”, o mais importante jornal de economia do País, a nossa Copasa-MG foi

escolhida a melhor, de acordo com critérios de gestão. Foram avaliadas mil

empresas, sendo escolhidas 125, de 25 setores diferentes. Dessas 125, foi escolhida,

então, a melhor. A Copasa-MG concorreu com Petrobras, Eletrobrás, Volkswagen,

Globo e muitas outras, que foram avaliadas em sete quesitos.

Mas, pelo segundo ano consecutivo, a Copasa-MG, que é dos mineiros, foi

apontada como a melhor companhia de água e saneamento do Brasil, concorrendo

com empresas privadas, públicas municipais e públicas estaduais, comandadas por

governos de diferentes partidos. Com certeza, isso ainda será pouco para os críticos
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contumazes, os que fazem da crítica pela crítica o único instrumento de promoção.

Mas, mineiros, esse prêmio recebido pela Copasa-MG é de fundamental importância

para a maioria do povo mineiro, que recebe os seus serviços. Só uma empresa com

fundamentos gerenciais e econômicos sólidos, com prioridades sociais definidas, que

não se presta ao uso político demagógico e à política rasteira, tem condições de

prestar serviços com o nível de qualidade que o setor de água e saneamento exige.

Ainda há muito o que fazer em Minas no setor? É claro que sim. Temos uma

população de mais de 20 milhões de pessoas, espalhadas em 853 Municípios, a

maioria deles sem investimentos em serviços de água e esgoto ao longo de décadas.

Recuperar o tempo perdido não é tarefa simples. Exige esforços incomuns e

investimentos que só podem ser realizados por companhias saneadas e

capitalizadas. Este é o retrato da Copasa-MG hoje. De companhia com imensas

dificuldades financeiras em 2003, ela é hoje a melhor empresa brasileira. Aliás, esse

prêmio foi recebido pelo Vice-Governador Anastasia e pelo Presidente Márcio Nunes.

O Ministro da Fazenda teve que dizer que a Copasa-MG manteve um bom

desempenho e que, mesmo no cenário de crise, tem recebido vários prêmios e

merece parabéns.

A cerimônia em São Paulo contou com inúmeras empresas. São mil empresas

avaliadas em todo o Brasil. Essa grande virada, que lhe permite realizar

investimentos praticamente a fundo perdido dentro de uma visão social, só foi

possível pela qualidade de sua gestão; aliás, essa é uma marca do governo Aécio

Neves reconhecida em todo o Brasil e também por organismos internacionais.

São prêmios como o Empresa de Valor 2009, entregue à Copasa, que confirmam o

acerto do Choque de Gestão, implantado em Minas sob a coordenação do Vice-

Governador Antonio Anastasia, sem dúvida alguma uma das maiores revelações, ou

melhor, a maior revelação da vida pública mineira e nacional dos últimos anos.

Saúdo aqui desta tribuna, em nome dos mineiros, a Diretoria da Copasa, seus

funcionários, aqueles que recebem sua água de boa qualidade e, em especial, o seu

Presidente, Márcio Nunes, um mineiro de coração, pelo resultado obtido. Muito

obrigado, Presidente Márcio, pelo grande trabalho efetuado à frente dessa empresa

que V. Sa. dinamizou, melhorou e cuja capacidade de investimento aumentou,
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multiplicando um investimento que era de um mandato por cinco vezes mais. A

Copasa-MG é orgulho para todos os mineiros. Cumprimento também os Diretores da

empresa. Os avanços de um governo, e os de Aécio e Anastasia são espetaculares,

são fruto do trabalho da equipe que escolheram. Márcio Nunes é, certamente, um dos

principais nomes dessa equipe, com uma real capacidade e um bom trabalho.

Parabéns, Márcio Nunes, parabéns, Copasa, parabéns, mineiros.

Mas, companheiros Deputados, senhoras e senhores, quero destacar aqui uma

outra importante ação do governo que não pode ser mensurada em números. O

lançamento da Brinquedoteca Móvel, um projeto do governo de Minas em parceria

com o Servas, uma dessas ações que dão ao homem público o seu melhor prêmio: a

felicidade de crianças. Talvez não sejam todos os que possam dimensionar a

importância desse projeto. Os que são médicos, como eu - e aqui nesta Casa temos

vários companheiros de medicina, como o Deputado Hely Tarqüínio -, sabem

perfeitamente o que isso vai representar para centenas, milhares de crianças e

adolescentes que estão num leito de hospital, na solidão do branco, da falta de cor de

quartos e corredores.

A ausência dos familiares, presentes apenas nos pequenos intervalos do dia

reservados a visitas, provoca a tristeza que se vê nos rostos dessas crianças,

malgrado os esforços de médicos e enfermeiras para alegrá-las. E a tristeza não

ajuda na cura; por isso, ressalto a importância desse projeto, que tem a coordenação

da amiga dos mineiros Andrea Neves e que será levado a todos os 120 hospitais

públicos e filantrópicos da rede Pro-Hosp e da Fhemig. A Brinquedoteca Móvel,

constituída de dois grandes cubos sobrepostos e articulados, equipados com 96

brinquedos, além de livros, lápis, jogos, DVDs, TVs, MP4 e fones de ouvido, não

tenham dúvida, vai operar milagres no tratamento de milhares de crianças. É com ela

que vamos devolver às crianças em tratamento a alegria de viver, o riso. E não existe

melhor terapia do que a confiança e a alegria.

A Brinquedoteca Móvel tem, além de brinquedos e equipamentos, outro importante

item de qualquer ação governamental: a participação popular. O projeto se tornou

viável devido à solidariedade de várias empresas e famílias que se uniram ao Servas,

num reconhecimento ao trabalho que ali é desenvolvido, doando os recursos
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necessários, sendo que os esforços não terminaram. Ainda temos vários outros

hospitais que precisam da doação dos recursos ao Servas. Outros já estão se

juntando a essa corrente de solidariedade. Só em Montes Claros já conseguimos a

parceria, além da minha família, de cinco empresas para a compra de novas

brinquedotecas, que serão colocadas em hospitais da região. Outras virão e em breve

todos os hospitais públicos e filantrópicos de nosso Estado estarão dotados desse

equipamento extremamente útil para a cura e a alegria das nossas crianças.

Aos que contribuíram até aqui e aos que vão se juntar a essa corrente, como

médico que conhece bem o sofrimento dessas crianças, muito obrigado. Ao

Governador Aécio Neves e à querida Andrea o reconhecimento do esforço para a

melhora das condições de saúde e da qualidade de vida no Estado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado. Cumprimento V.

Exa. pelo pronunciamento que faz esta tarde.

Em primeiro lugar, parabenizo Andrea Neves e presto-lhe homenagens pela

iniciativa do Servas relativa às crianças que estão em leitos de hospitais. Trata-se de

uma ação proativa. Acho que ações como essas são importantes, pois fazem com

que a felicidade e o bem-estar das crianças que estão internadas sejam

constantemente alimentados por uma expectativa de vida.

Estive com V. Exa. participando desse evento e ouvimos depoimentos como os

feitos pelo Doutor da Alegria, que diz que, quando existe alegria, a felicidade e a

recuperação de crianças e idosos é sempre mais rápida.

Quero também congratular-me com V. Exa. por essa ação de Andrea Neves, do

Servas, e do nosso Governador. Parabenizo Minas Gerais. O nosso Sul de Minas foi

beneficiado, e agradeço ao Governador por isso.

Num segundo momento, ratifico as suas palavras relativas ao Presidente da nossa

Copasa, o Márcio, e estendo-as ao nosso Diretor do Sul de Minas, Diego Andrade.

Posso dizer a V. Exa., caríssimo Deputado Arlen, que a Copasa tem cumprido

fielmente as suas obrigações para com todo o Sul de Minas, muito particularmente

nas estâncias hidrominerais, desde que assumiu a água de Caxambu, numa

revitalização proposta por nossa Assembleia por meio da Comissão Especial das

Estâncias Hidrominerais. Na época, sugerimos à Copasa a iniciativa de fazer com
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que as águas tradicionais da nossa região fossem encampadas pelo governo.

Quiseram Deus e o destino que a Copasa, por meio das suas determinações, da sua

Presidência e por decisão do Governador, assumisse o comando das águas minerais

de Caxambu.

Então, quando V. Exa. diz que a Copasa está premiada, ratifico que está premiada,

sim, pelo Sul de Minas, pelo trabalho competente que o nosso Presidente Márcio vem

fazendo em nossa região e em todo o Estado. Parabenizo V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Braulio Braz (em aparte) - Obrigado, Deputado Arlen Santiago, nobre

colega. Estou usando a palavra aqui hoje para solidarizar-me com V. Exa. nessa

homenagem que presta à Copasa. Seu pronunciamento é muito importante porque é

grande o número de cidades que estarão, com certeza, ouvindo essa homenagem

que se presta hoje à Copasa e as honras recebidas pela empresa por ter sido a mais

premiada no saneamento básico no País. Isso demonstra o quanto acertamos em ter

um governo que se preocupa em transmitir a experiência da iniciativa privada para a

vida pública, fazendo com que as autarquias de todos os setores trabalhem com

eficiência, buscando resultados. A Copasa, sem dúvida nenhuma, é fundamental para

a gestão de qualquer governante que estiver à frente do poder de Minas Gerais, mas

é primordial o trabalho feito, nesses seis anos e meio, pelo Governador Aécio Neves,

dando autonomia para que o Presidente Márcio Nunes administre a empresa com

galhardia e competência. Esse prêmio é mais do que merecido, e sua manifestação

hoje, na tribuna da Assembleia, coroa o êxito da Copasa.

Também quero solidarizar-me com V. Exa. por seu pronunciamento a respeito da

brinquedoteca para a qual Andrea Neves busca o patrocínio dos empresários, e tenho

certeza de que muitos outros se juntarão a esses que até agora colaboraram, a fim de

que, ao longo do tempo, todos os hospitais filantrópicos do Estado possam recebê-la.

Sabemos o quanto ela é útil para distrair e divertir as crianças hospitalizadas, que

merecem toda a atenção do povo mineiro. Parabéns por seu pronunciamento, que

veio em boa hora. Os dois assuntos levantados por V. Exa. são de grande interesse

para o povo mineiro.

O Deputado Arlen Santiago* - Muito obrigado, Deputado Braulio Braz.

Conclamamos os empresários, as famílias e todos os que realmente gostam de fazer
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o bem a procurarem o Servas, pois, com R$8.000,00 de doação, vocês conseguirão

trazer alegrias para centenas de crianças em cada um desses hospitais. Aquela

brinquedoteca móvel, que pode ir ao apartamento ou ao ambulatório do SUS - e uma

criança pode ouvir com fone de ouvido enquanto outra estiver dormindo -, realmente

é de extrema importância. A Andrea estará lá para receber essas pessoas que

querem fazer o bem e as suas doações.

Terminando, Sr. Presidente, quero dizer que a Copasa, apenas em 2008, investiu

R$805.000.000,00. Em apenas oito anos ela conseguiu duplicar a capacidade de

esgoto tratado em toda Minas Gerais, e, sem sombra de dúvida, o grande artífice

dessa mudança de operação na empresa, atendendo ao Aécio e ao Anastasia, foi a

cabeça brilhante do nosso Presidente Márcio Nunes, que, depois de emprestar

durante muito tempo sua inteligência ao serviço de Furnas, veio para Minas Gerais,

conquistou os mineiros e nos trouxe muito saneamento básico, melhora na saúde e

alegria. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Deputado Lafayette

de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, espectadores

da TV Assembleia em toda Minas Gerais, na semana passada, subi a esta tribuna e

promovi uma discussão em que fiz uma denúncia contra a Promotora de Justiça

Elissa Maria do Carmo Lourenço Xavier, Promotora Especial da Saúde da 1ª

Promotoria de Justiça da Comarca de Barbacena.

Eu dizia que considero o Ministério Público uma instituição importantíssima para a

garantia da democracia, para a garantia dos direitos de todos os cidadãos. Porém,

disse também, e quero reforçar, que, infelizmente, o Ministério Público, assim como

todas as instituições, é feito de homens. E há homens bons e homens maus, homens

íntegros e homens não íntegros, homens que têm bom senso e homens que não têm

bom senso, pessoas preparadas e pessoas despreparadas. E cito o exemplo de uma

integrante do Ministério Público que não tem bom senso, que não é preparada. Não

posso dizer que não seja íntegra, porque não a conheço pessoalmente, mas, do

ponto de vista profissional, como membro do Ministério Público, como vigilante da lei,
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é inteiramente incompetente.

Essa dita senhora, essa dita Promotora propôs um TAC com a Prefeitura Municipal

de Barbacena. O referido TAC se inicia assim: “Considerando... Considerando...” -

vários considerandos - (...) “compromitente e compromissários resolvem: 1 - O

Município de Barbacena, através de sua representante legal...” - a Prefeita - “...e a

gestão municipal do SUS, através do Diretor-Geral Demasp...” - a Secretaria de

Saúde de lá chama-se Demasp - “...diante das ilegalidades apontadas nos autos do

inquérito civil número tal da Promotoria Especializada na Defesa da Saúde...” - que é

ela mesma - “...reconhecem a nulidade, de pleno direito, da V Conferência Municipal

de Saúde, sendo, por consequência, necessária a realização de outra...”.

Srs. Deputados, eles reconhecem, de pleno direito, a nulidade absoluta da V

Conferência Municipal de Saúde. A V Conferência Municipal de Saúde aconteceu há

um ano e meio, quando se fixaram as diretrizes da saúde no Município e se elegeu o

Conselho Municipal de Saúde, que está vigendo até hoje, os membros do Conselho.

Pois bem, olhem o tamanho e a gravidade, o gigantismo da ignorância apresentada

aqui: reconhecem, de pleno direito, a nulidade daquela conferência. Se reconhecem,

de pleno direito, a nulidade daquela conferência, que foi a quinta, e há que se

convocar uma nova, há que se convocar novamente a quinta, porque a quinta foi

nula.

No segundo item do TAC, ela fala o seguinte: “2 - A Chefe do Executivo Municipal,

no prazo de 10 dias contados da assinatura deste, deverá, por decreto, convocar a

realização da VI Conferência...”. A quinta não era nula? Se a quinta é nula de pleno

direito, todos os atos do Conselho Municipal de Saúde realizados, desde a sua

eleição, há um ano e meio, até hoje, são nulos. E temos de lembrar que o Conselho

Municipal de Saúde, em parceria com o Poder Executivo, gera os recursos da saúde

e do SUS vindos da União, dos Estados e dos Municípios. Então, tudo o que foi feito,

os repasses que aconteceram, todos os atos do Conselho Municipal de Saúde, até a

presente data, são nulos, inclusive os que aconteceram na atual administração, de

janeiro até hoje.

Ao final dessa pérola, desse TAC, a ilustre Promotora, Dra. Elissa, conclui o que é

comum em todos os TACs.



____________________________________________________________________________
1227

“Em caso de descumprimento ou retardamento no cumprimento das medidas aqui

estipuladas, além da execução judicial específica do acordado, implicará os

compromissados, solidariamente - Prefeito e Secretário de Saúde -, em multa diária

no valor de R$1.000,00, a ser revertida ao Fundo Especial do Ministério Público de

Minas Gerais - Funemp - sem prejuízo de outras sanções que se apurarem

necessárias.”

Quero saber se a Promotora está cobrando multa diária da Prefeita e do Secretário

de Saúde, porque, se é de pleno direito a V Conferência, tudo que foi feito está

anulado. Tudo deverá ser revisto. Quero saber se a Prefeitura está refazendo todos

os atos do Conselho Municipal de Saúde de um ano e meio atrás até hoje, inclusive

os da própria administração atual. Se não estiver fazendo, o Ministério Público tem

obrigação de cobrar multa diária de R$1.000,00 do Chefe do Executivo e do

Secretário de Saúde. Quero saber se está cobrando. Vou reclamar isso do Ministério

Público, porque o TAC foi assinado por membro do Ministério Público em acordo com

as partes, com a Prefeitura Municipal. O TAC é para ser cumprido. Ou a Promotora

concorda que esse item 1 é a maior burrice ou então deve cumprir o que ela mesma

determinou e cobrar multa diária de R$1.000,00 da Prefeita e do Secretário de Saúde;

ou é A ou B. Quero saber se isso está sendo feito.

Na semana passada, li aqui e vou repetir uma entrevista com o Presidente do

Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, em que ele faz algumas críticas a

alguns membros do Ministério Público, não à instituição. Nessa entrevista, diz o

seguinte: “Na verdade, falei sobre isso em um contexto específico, dizendo que, em

alguns Estados, o Judiciário não vai bem”. Disse ainda: “Alguns setores do Ministério

Público precisavam melhorar muito para ficarem ruins”. Quando ele fala “alguns

setores”, refere-se a alguns membros do Ministério Público.

Os Srs. Deputados irão recordar no ano passado, no Município de Divinópolis, que

o Promotor resolveu denunciar todos os candidatos a Deputado Federal, a Deputado

Estadual e a Senador, pela propaganda eleitoral daqueles que lá estiveram e fizeram-

na. Eu não estava no caso, porque não sou votado em Divinópolis, então não fiz

campanha lá. O Promotor saiu catando papelzinho dos candidatos, listou

aproximadamente 30 candidatos a Deputado Federal, uns 20 a Deputado Estadual e
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resolveu denunciá-los com multa diária de R$50.000,00, além de pedir para travar

suas contas, porque eles sujaram o Município. Deveriam então pagar pela sujeira. E o

Promotor resolveu, da cabeça dele, fazer isso, sem nehum amparo legal.

Quero dizer que o Ministério Público é uma instituição importantíssima, é um

vigilante poderoso que o cidadão tem para que as leis sejam cumpridas, um órgão

vigilante da lei, mas alguns de seus membros, utilizando essa investidura, essa

armadura, empregam-na de maneira inteiramente equivocada. Sugiro ao comando do

Ministério Público de Minas Gerais, que respeito e admiro, um termo de ajuste de

conduta - TAC - em que eles obriguem os membros do Ministério Público que estão

no interior a fazerem uma reciclagem do conteúdo dos bancos acadêmicos, pois

alguns Promotores fizeram concurso e nunca mais abriram um livro de direito. É por

isso que saem pérolas como essas; saem algumas perseguições a Municípios, a

Prefeitos ou a Vereadores, que não resistem ao menor sopro, à menor brisa de

argumentação jurídica. E fazem isso utilizando a roupagem do Ministério Público. Isso

é que é o pior. O Ministério Público é um órgão importantíssimo, mas alguns de seus

membros, queiram desculpar-me, denigrem a imagem da instituição. Então quero

aqui desafiar e denunciar que, se essa Promotora não cobrar multa diária da Prefeita

e do Secretário de Saúde em função do não cumprimento do TAC, ela estará

prevaricando.

Ela será denunciada por mais esse crime, pois já estou fazendo outras acusações.

Como já havia falado na semana passada, estou concluindo a peça. Eu a estou

denunciando à Corregedoria do Ministério Público, ao Conselho Nacional do

Ministério Público e ao Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, que é o chefe

do Ministério Público no Estado. O que está ocorrendo não é aceitável. Farei queixa

criminal contra ela, porque o que está fazendo é crime. Farei a representação.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Nobre Deputado Lafayette de Andrada,

tenho de confessar a V. Exa. que não consegui acompanhar seu raciocínio. Não

entendi perfeitamente o que V. Exa. quis trazer a este Plenário. Faltam-nos alguns

dados para que possamos analisar o seu pronunciamento. V. Exa. está dizendo que

houve um TAC entre a Promotora responsável pela saúde no Município de

Barbacena e a atual administração local, envolvendo o Prefeito e o Secretário de
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Saúde? É isso mesmo?

O Deputado Lafayette de Andrada - Foram eles que assinaram o TAC.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Tudo bem. Essa V Conferência tem

data? Em que data foi realizada a V Conferência? Qual o objeto anulado, dentro...

O Deputado Lafayette de Andrada - Está-se anulando toda a conferência.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Mas como?

O Deputado Lafayette de Andrada - Toda. Ela assim resolveu.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Mas como? A saúde parou?

O Deputado Lafayette de Andrada - Parou.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Qual será a diretriz do Secretário para

aplicar o dinheiro público federal, estadual e municipal?

O Deputado Lafayette de Andrada - A Promotora acordou de mau humor e resolveu

fazer um TAC declarando nula a V Conferência, de pleno direito. Ou seja, tudo o que

foi feito na V Conferência...

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Passou por cima do Conselho

integralmente? Qual é a razão?

O Deputado Lafayette de Andrada - Inteiramente; baseada num inquérito maluco,

feito por ela, que não ouviu ninguém. Ela, que não ouviu o próprio Conselho, que não

ouviu ninguém, disse que a eleição do Conselho foi errada. Por meio desse inquérito,

resolveu dizer que a eleição foi errada e que, em função disso, a Prefeitura tinha de

reconhecer que o ato foi nulo. Por que ela não fez esse TAC no dia seguinte ao da

eleição, há um ano e meio, só vindo a fazê-lo agora?

Sr. Presidente, está muito claro que, nesse caso, o Ministério Público está sendo

utilizado para joguete partidário em função da política local, o que é lamentável. O

Ministério Público não pode envolver-se em questiúnculas políticas dos Municípios.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Outra questão, só para eu entender o

ocorrido. V. Exa. disse que, caso esse TAC não fosse cumprido, haveria uma multa

diária de R$1.000,00. Essa multa diária cabe a quem? Ao atual Prefeito e ao

Secretário?

O Deputado Lafayette de Andrada - Exatamente.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Então, eles já estão multados.
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O Deputado Lafayette de Andrada - Estão multados diariamente em R$1.000,00.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Não há dúvidas; não há como recuar.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sem dúvidas, não há como recuar.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Em que mês estamos?

O Deputado Lafayette de Andrada - O TAC é de 31 de março. Como estamos no

final de agosto...

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Quer dizer que já se passaram sete

meses. Então, serão R$15.000,00 por mês, multiplicados por sete meses.

O Deputado Lafayette de Andrada - Não, serão R$30.000,00 por mês, já que a

multa diária é de R$1.000,00.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Então, o valor da multa já está na casa

dos R$200.000,00?

O Deputado Lafayette de Andrada - Aproximadamente.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - E não há como recuar?

O Deputado Lafayette de Andrada - Não há como recuar.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Esse é o TAC feito pela Promotora?

O Deputado Lafayette de Andrada - É o TAC. Ela terá de cobrar essa multa ou

então concordar com o fato de que o TAC está errado.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Talvez essa Promotora não entenda

nada de saúde.

O Deputado Lafayette de Andrada - Nem de direito.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Nem de direito. Não entrarei nesse

mérito, pois não a conheço. Pelo que V. Exa. disse, ela precisa fazer um curso para

entender um pouco de saúde.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, para concluir, só quero

reafirmar que aprovamos, na Comissão de Administração Pública, a convocação

dessa Promotora para que ela venha à Assembleia a fim de prestar informações

referentes a esse TAC. Esta Casa aguarda a sua presença.

Também encaminhei pedido de informações à Procuradoria-Geral do Estado,

solicitando vários esclarecimentos acerca da atuação da Promotora. É um absurdo a

sociedade mineira ter de conviver com Promotores desse tipo, o que não iremos
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aceitar. Não nos ajoelharemos. Enquanto pudermos, estaremos entrincheirados,

lutando para que esse tipo de desmando acabe no Estado de Minas Gerais. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

voltamos hoje a esta tribuna para dar sequência à nossa fala da reunião de hoje pela

manhã. Temos visto nos jornais “O Tempo” e “Hoje em Dia” desta semana

questionamentos quanto a atuações e autuações do IEF de Minas Gerais. O “Hoje

em Dia” trouxe a manchete: “IEF é investigado por suposta cobrança ilegal de

infrações”. Há um empresário aqui que disse que ele estava sendo extorquido pelo

IEF.

Deputado Sargento Rodrigues, essa notícia desta semana já passou por esta

Assembleia em 2006, em denúncia apresentada pelo Deputado Lafayette de

Andrada. Eu disse isso hoje pela manhã. Trago aqui hoje o mesmo documento

apresentado pelo “Hoje em Dia”. O IEF, na ânsia de aumentar a arrecadação e ter

recursos para atender a suas demandas internas, empregar um expediente que hoje

é usado pelo Ministério Público, o TAC, sobre cuja legalidade tenho minhas dúvidas.

De uns quatro anos para cá, inventaram o TAC, que acham estar resolvendo todos os

problemas do País, do Estado e, em especial, a questão ambiental.

Volto a dizer que os nossos institutos que se dizem em defesa do meio ambiente

não estão preocupados em momento algum com a preservação ambiental. Eles estão

preocupados, sim, é com a arrecadação ambiental, o que é muito diferente. Para

preservar não é preciso ter essa quantidade de dinheiro e de fiscalização. Basta ter

vontade e critérios objetivos. Mas o que estamos vendo é um emaranhado de

legislação em que a Secretaria de Meio Ambiente e o próprio IEF, a cada dia que

passa, determinam uma portaria, uma resolução, um regimento. E tudo isso serve

como lei para aplicação de multas.

Queremos denunciar essa situação aproveitando a fala do empresário Luiz Carlos

Pereira, da siderúrgica em Alfredo Vasconcelos, que afirma que, por perseguição do
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IEF, teve de parar as atividades e demitir 600 funcionários. Isso saiu nos jornais desta

semana.

Um dia antes, o jornal “O Tempo” fez o mesmo levantamento. Só que algumas

pessoas que prestaram depoimento à imprensa não quiseram que seus nomes

fossem divulgados - conforme a reportagem -, com medo de perseguição. Ora, a

época da ditadura já passou há muito tempo. Mas sabemos que em Minas Gerais se

implantou uma ditadura. Hoje, amordaçar e calar a imprensa é uma forma de

ditadura. Todo o mundo sabe isso. Ninguém vem aqui para me apresentar o contrário

do que estou falando. Não sei quais são os outros interesses para que haja essa

mordaça excessiva na imprensa. Sabemos que o poder econômico tem o controle

dos órgãos da imprensa. Isso não é de agora, isso é histórico. Mas, da forma como é

em Minas Gerais, o governo tem o controle até dos jornais e rádios do interior que, se

por acaso falarem alguma coisa equivocada do governo, estarão impedidos de

continuar e, às vezes, serão até ameaçados pela pessoa do outro lado do telefone.

Esse caso, aqui denunciado pelo jornal “Hoje em Dia”, precisa ter uma resposta da

Assembleia Legislativa. Em 2006, quando levantamos essa questão na Comissão de

Fiscalização Financeira, ouvimos algumas pessoas do IEF e alguns empresários,

bem como o Deputado Lafayette de Andrada, que até chegou a apresentar uma

proposta de lei em que todos os TACs, inclusive os do Ministério Público, teriam de

ser divulgados para que toda a sociedade tivesse conhecimento do que está

acontecendo.

Vou pegar aqui um TAC, aleatoriamente, porque são vários, são documentos do

IEF, não são rascunhos que peguei ou inventei. Vou ler este aqui: “O passivo florestal

da empresa é de 32.035m3 de carvão. Pelo passivo ambiental descrito na cláusula

anterior, a compromissária se obriga a: realizar o florestamento,” - o que é correto -

“no Estado de Minas Gerais, de 900ha nos anos agrícolas 2005 a 2007”. O que vou

ler a seguir é justamente o ponto que nos traz dúvidas. “Fornecer ao IEF, no prazo

estipulado no contrato: dois veículos Fiat Strada novos, 1.3 ou superior, na cor

branca, gasolina ou álcool, devidamente instalado com sistema de comunicação de

dados, que deve ser entregue no prazo máximo de 140 dias após a assinatura desse

termo. A compromissária assume, neste instrumento, o compromisso de dar o
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cumprimento à legislação da Taxa Florestal, no valor de 32.000m3 de carvão,

considerados de origem nativa do Estado de Minas Gerais, com recolhimento

especificado no Documento de Arrecadação Estadual - DAE - da taxa, que se trata de

obrigação junto ao TAC-IEF, no valor de R$129.000,00, no prazo de 75 dias a partir

da assinatura deste termo”.

O empresário está reclamando dos absurdos praticados pelo IEF. São três tipos de

penalidade. Ele obriga que o empresário plante aquilo que consumiu de mata nativa.

Até aí tudo bem, mas ainda exige dele três veículos, ou melhor, no caso em questão,

dois veículos Strada, equipados, determinando também o recolhimento aos cofres do

IEF de R$130.000,00. Por isso a imprensa tem noticiado que as pessoas que hoje

dependem de licenciamento no nosso Estado não estão investindo em Minas. Minas

Gerais não tem recebido nenhum investimento nos últimos seis anos. Muitas vezes o

governo faz a propaganda de que a economia de Minas cresceu e que houve vários

investimentos, mas os investimentos de que ele fala são os da Cemig, da Copasa e

das companhias de telefonia.

Existe um desafio. Que empresa se instalou no nosso Estado, nos últimos anos;

que investimento se fez a não ser os das empresas que expandiram seus negócios?

Isso porque, em Minas Gerais, não se consegue agilizar. Quando os empresários não

trombam com a burocracia da Secretaria de Fazenda, eles trombam com as questões

ambientais, que têm trazido um grande prejuízo ao povo mineiro e também à

produção de alimentos do nosso Estado. Se continuarem agindo da forma como

agem, dentro de 10, 12 anos, haverá um desabastecimento de grãos, de produtos

hortifrutigranjeiros no Estado de Minas Gerais. Dessa forma, haveremos de buscá-los

fora deste Estado.

O Deputado Carlos Pimenta dizia aqui, ontem - e com propriedade, porque conheço

a realidade -, que a Petrobras, quando montou a usina de biodiesel no Norte de

Minas, incentivou algumas pessoas, alguns pequenos proprietários a plantarem

oleaginosas que poderiam ser utilizadas para produzir o biodiesel.

Ninguém conseguiu plantar, porque o IEF não deixa. Ninguém conseguiu produzir a

matéria-prima para a usina de biodiesel no Norte de Minas, o que era um dos

objetivos desse projeto. E o que está acontecendo? A Petrobras está importando
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essas mercadorias, esses produtos de outros Estados, porque não se consegue

plantar em Minas.

Deputado Hely Tarqüínio e Sr. Presidente, é o maior absurdo o que acontece na

região do Triângulo Mineiro, no Rio Grande. Do lado de cá, em Minas Gerais, nada se

pode: não podem nem fazer irrigação, não conseguem. A energia elétrica é cinco

vezes mais cara do que do outro lado do rio. Mas, quando vamos ao outro lado do rio,

vemos grandes fazendas altamente produtivas. Estou falando do Triângulo Mineiro,

mas é o mesmo no Norte. Do lado de Minas Gerais, não se pode nada; do lado da

Bahia, pode-se tudo. Que puritanismo mineiro é este? Que puritanismo é este que

Minas quer vender? Tenho dito que o nosso Estado precisa parar com esta hipocrisia

de dizer que trabalha em silêncio. Enquanto Minas trabalha em silêncio, estamos

sendo engolidos pelo Espírito Santo, por Goiás, pelo Mato Grosso, pela Bahia. É isso

o que está acontecendo.

Historicamente, Minas é um Estado altamente burocrático, altamente cobrador de

impostos. Temos muita capacidade, aqui, de legislar sobre matéria tributária, mas há

grandes dificuldades para transformar isso em arrecadação, porque a distância entre

tributar e arrecadar é grande. E o que estamos vendo nestes TACs aqui assinados e

que estão sendo denunciados pelo jornal “Hoje em Dia”? Este empresário foi

corajoso; ele se sentiu achacado, sentiu que estava perdendo o seu patrimônio em

nome de uma burocracia, em nome de uma capacidade excessiva de alguns órgãos.

Quando falamos desse órgão, falamos de três, quatro pessoas pertencentes a ele

que estão extorquindo os nossos produtores rurais e os nossos empresários. Estão

aqui, na fala desse empresário, todos os TACs assinados. Aqui temos a fala dele e a

de outras pessoas que abandonaram suas atividades porque não aguentam mais

sofrer por parte do IEF a cobrança dessas multas absurdas, sendo obrigadas a fazer

esses TACs, que, no meu parecer, não têm nenhuma validade. São documentos

administrativos e acabam se tornando títulos de cobrança judicial. Agora arranjaram

os especialistas, ambientalistas, xiitas, que não gostam muito de trabalhar. A maioria

quase absoluta dos ambientalistas não gostam de trabalhar, gostam é de ficar

amolando o coitado do produtor rural, amolando aquele que está produzindo ou

aquele que fará um loteamento. Aí, sim, eles têm toda a disponibilidade, porque ficam
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lá no bem-bom, recebendo dos órgãos ambientalistas, da própria Secretaria de Meio

Ambiente, que banca hoje essas pessoas. A maioria está vinculada ao governo por

meio de contratos de trabalho. Mas não funciona, Deputado Hely Tarqüínio, porque

hoje não existem pessoas mais habilitadas para a preservação do meio ambiente,

pessoas que queiram mais essa preservação do que o homem da roça. Ele tem a

consciência e a educação para saber o que é bom para ele, porque sabe que, se ele

agredir o meio ambiente, será ele que pagará a conta. Não serão os xiitas que ficam

aqui, nos gabinetes com ar-condicionado. Hoje o produtor rural tem essa consciência.

Sabem como o governo quer educar? O Deputado Hely Tarqüínio foi muito feliz

quando falou que precisávamos começar pela escola, pelos alunos. Entretanto,

fazemos o contrário: queremos educar o produtor rural com a arma, porque o policial

chega lá armado para fazer a educação ou para fazer a fiscalização. É isso o que

está acontecendo. Está tudo invertido. Estamos sentindo e vendo isso passivamente.

Acho que está na hora de o Parlamento acordar e tomar atitudes corajosas em

nome do meio ambiente, e não, em prol da arrecadação. Defendemos a preservação

do meio ambiente, mas não podemos concordar que ela seja instrumento para

beneficiar algumas ONGs ou grupos que se dizem ambientalistas e que precisam

trabalhar para saberem o que é ficar na roça e produzir alimentos. Temos de agir

para que não aconteça o mesmo que se vê no documento que ainda vou apresentar

hoje: a polícia foi a uma pequena plantação de tomate querendo prender a produtora

porque estava plantando em cima de um rego de água.

Tenho em mãos todos os documentos, os TACs que esse empresário denunciou,

dizendo: “Percebi que era uma extorsão, uma propina camuflada e decidi que não

pagaria e brigaria na Justiça”. São palavras dele. Extorsão é o que não podemos

permitir; é nesses casos que a Assembleia tem de acudir, e vou falar isso até cansar,

para ver qual será a resposta do governo do Estado, já que o IEF fala em nome do

Governador. O Governador está pagando essa conta no interior, porque o povo da

zona rural, o povo trabalhador não aguenta mais tanta perseguição. Por que não vão

perseguir os traficantes de drogas? Por que vão perseguir justamente aqueles que

produzem os nossos alimentos?

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, telespectadores da TV Assembleia.

Gostaria, inicialmente, de “meter minha colher de pau” nessa discussão ambiental.

Venho acompanhando as insistentes manifestações do Deputado Antônio Júlio e

gostaria de expor meu ponto de vista. Em muitas situações, realmente há abusos e

incorreções na prática de alguns agentes ambientais do Estado, mas não acredito

que isso seja uma orientação do sistema ambiental de Minas Gerais - vejam que

quem está dizendo isso não é um Deputado da base do governo e não está aqui para

fazer sua defesa. Atuando na área ambiental nesta Casa, como membro efetivo da

Comissão de Meio Ambiente, por meio da qual, desde o início de nossa legislatura,

nos inteiramos de muitas denúncias, reivindicações e situações havidas em todo o

interior do Estado, entendemos que desvios, incorreções e abusos na aplicação da

legislação precisam ser objetiva e radicalmente combatidos e evitados. Mas, em meu

ponto de vista, o problema ambiental maior que enfrentamos, gravíssimo, infelizmente

está passando ao largo da grande maioria das investidas e discussões ambientais

que acontecem no Brasil e mesmo no mundo, na grande maioria das nações.

Como dizem os especialistas, a temporalidade ambiental é extremamente

diferenciada do tempo convencional com o qual trabalhamos no cotidiano; é muito

mais elástica. Os especialistas dizem que, para corrigir o efeito das mudanças

climáticas que já estão em curso e que não podem mais ser evitadas no curto prazo -

que apontam para o aumento de alguns graus na temperatura do planeta -, vamos

demandar algo em torno de 100 mil anos.

Portanto, o tempo ambiental do planeta escapa ao tempo que vivemos. São 100 mil

anos para corrigir alterações climáticas e ambientais que atingirão a todos e

penalizarão os mais fracos, os excluídos, aqueles que já sofrem com o sistema

concentrador de renda e baseado no lucro, o sistema hegemônico no planeta, o

capitalismo neoliberal. Aqui muitos não gostam que se fale esta palavra. Muitos não

gostam que se fale em “neoliberal” e em “capitalismo”, mas temos certeza de que

essa crise ambiental é a maior e verdadeira crise que a humanidade está

enfrentando, pois a crise financeira é cíclica, é do sistema capitalista. A crise
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ambiental é a primeira efetivamente criada por nós, humanos, com nossas

intervenções na natureza, manipulando de forma equivocada o patrimônio ambiental,

tratando-o exclusivamente sob o ponto de vista de insumo e matéria-prima para a

indústria.

Infelizmente, as discussões que têm acontecido nesta Casa, no Congresso

Nacional e na grande maioria dos fóruns que envolvem a produção agropecuária,

principalmente, estão passando ao largo dessa grande crise ambiental, que exige

uma construção de modelo econômico na maneira de pensar e organizar a

sociedade. Como muitos outros, acreditávamos que essa crise financeira provocaria

uma reflexão mais profunda da necessidade de mudanças estruturais na maneira de

organizar a sociedade, a produção e o consumo, na maneira de promover justiça

social associada a justiça e equidade ambiental e respeito à diversidade ambiental.

Infelizmente, isso não está acontecendo. Portanto acredito que temos de relativizar as

críticas ao sistema ambiental de Minas Gerais, onde há muita gente competente e

interessada em equalizar essa questão ambiental com o desenvolvimento econômico

e social. Mas os abusos precisam ser combatidos com firmeza, para que tenhamos

uma ação do Estado mais condizente com as necessidades da população e os

interesses da grande maioria dos mineiros.

Gostaria de trazer outro assunto. Estamos assistindo a outra polêmica instalada no

Brasil e em Minas Gerais, como não poderia deixar de ser, exatamente pela

importância do nosso Estado e pela presença das nossas lideranças políticas no

cenário nacional. Assim foi ao longo da história do Brasil e não poderia ser diferente

agora. Estamos assistindo à grande mídia - o que está repercutindo aqui - em mais

uma ofensiva contra o governo Lula, tentando desqualificar suas ações e arrumando

uma série de artifícios para sustentar mais essa campanha de agressão e

desqualificação do nosso Presidente, do nosso governo e das muitas e muitas

conquistas que estão melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro.

Sr. Presidente, na primeira semana de julho, o Presidente Lula foi homenageado

em Paris com um prêmio das Nações Unidas cobiçado por todas as lideranças do

mundo inteiro - o Prêmio Félix Houphouët-Boigny, concedido pela Unesco e entregue

pela sua coordenação, presidida por Henry Kissinger, ex-Secretário de Estado dos
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Estados Unidos, que premiou Lula por sua atuação na promoção da paz e da

igualdade de direitos. Esse não é um prêmio qualquer. Entre as 23 personalidades

mundiais que, antes do Lula, receberam o prêmio, estão nada mais nada menos que

Nelson Mandela, ex-Presidente da África do Sul; Yitzhak Rabin, ex-Premiê israelense;

Yasser Arafat, ex-Presidente da Autoridade Nacional Palestina; e Jimmy Carter, ex-

Presidente dos Estados Unidos. Vejam que são personalidades reconhecidas

mundialmente, e é entre elas que está destacado o Presidente Lula, com esse prêmio

das Nações Unidas, entregue em Paris, no início de julho.

É bom lembrar também que um terço dos vencedores desse prêmio, logo depois,

foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Hoje, correm rumores mundo afora de que

o Presidente Lula está credenciado e sendo lembrado para também receber o Prêmio

Nobel da Paz. Podemos imaginar o trauma que causaria a certos setores políticos

brasileiros e à mídia brasileira se isso acontecesse com o Presidente Lula. Que

também o Presidente Lula receba o Prêmio Nobel da Paz, a exemplo de um terço dos

homenageados com o Prêmio Félix Houphouët-Boigny, das Nações Unidas. Quando

da entrega desse prêmio ao Presidente Lula, vimos que a grande mídia, a imprensa

brasileira praticamente negligenciou o fato, fez de conta que ele não tinha acontecido.

A cobertura foi mínima, disfarçada entre outras reportagens, e quase ninguém fez

disso manchete - nem os grandes jornais brasileiros nem as grandes redes de TV do

Brasil. Estávamos num momento em que o noticiário era dominado pela morte do

Michael Jackson, mas, pelo peso para o nosso país e por ser o primeiro Presidente

brasileiro a receber uma distinção desse nível - aliás, não só o primeiro Presidente,

mas o primeiro brasileiro -, era de esperar que a mídia desse o destaque devido.

Na verdade, o destaque dado na maioria dos grandes jornais foi para os membros

do Greenpeace que estavam com uma faixa no local, pedindo para salvarem a

Floresta Amazônica. E eles foram retirados do plenário. Em seu discurso, o

Presidente Lula cumprimentou os ambientalistas do Greenpeace e pediu desculpas

pela intervenção da segurança. Por isso ele foi ovacionado. Além disso, o Presidente

Lula pediu o fim do embargo a Cuba, a criação do Estado palestino e condenou o

golpe em Honduras, sendo aplaudido. Isso mostra por que ele vem sendo respeitado

no mundo inteiro.
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É uma liderança que está sintonizada com as grandes questões do mundo,

posicionando-se com muita clareza e firmeza e exigindo um posicionamento das

grandes nações para se equacionarem situações como estas: o fim do embargo a

Cuba, a criação do Estado palestino, a condenação e, portanto, um pedido de

solução para o golpe em Honduras. Na ocasião, o Presidente Lula disse que se

sentia honrado em partilhar dessa distinção e queria compartilhá-la com todo o povo

brasileiro. Disse ainda que recebia esse prêmio em nome das conquistas recentes do

povo brasileiro.

Estamos acompanhando de perto as mudanças no Brasil e vendo como ele vem

enfrentando essa turbulência internacional. Certamente será uma das primeiras

nações a sair efetivamente da crise e sairá muito bem posicionado para ampliar

essas conquistas que melhoram, no dia a dia, a vida do povo brasileiro. Sr.

Presidente, temos de efetivamente comemorar, celebrar momentos e feitos como

esse e ficar atentos, porque a grande mídia se finge de morta, como nesse episódio

de reconhecimento internacional ao Presidente Lula. Novamente assistimos à

ofensiva da grande mídia, e aqueles que a financiam e compartilham de seus

interesses não comungam, ao que tudo indica, não estão tão satisfeitos assim com a

melhoria da vida do povo brasileiro, que está sendo conduzida com maestria pelo

Presidente Lula. Todos devemos ficar atentos, alertas e fazer as nossas avaliações

com critério e cautela, para verificar quais são os verdadeiros interesses que movem

a grande mídia, as grandes fortunas do Brasil e uma boa parte das lideranças que

foram apeadas do poder nos últimos anos e querem voltar. Portanto, nos cabe toda a

cautela e atenção para descobrir os interesses verdadeiros por trás das

manifestações muitas vezes saudosas de um tempo que já passou e foi muito pior do

que este em que estamos vivendo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, senhoras e senhores, na segunda-feira,

dia 24 de agosto, completou-se o 55º aniversário do tiro no peito que fez o Presidente

Getúlio Vargas deixar a vida para entrar na história. Coincidentemente, ontem,

Líderes do PSDB e do Democratas procuraram reproduzir no Plenário desta Casa o
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desqualificado debate político que esses mesmos partidos insistem em pautar em

Brasília. Vale lembrar que esse comportamento é uma antiga especialidade da elite

conservadora brasileira. Getúlio Vargas morreu acossado pela chuva de denúncias

do mar de lama, pelo jornalismo infame de Carlos Lacerda, pelos prenúncios do que,

10 anos depois, viria a ser o golpe militar.

No entanto vale também assinalar que essa politicagem velhaca, que teve na UDN

a sua matriz, não enganou nem engana a maioria dos brasileiros e das brasileiras,

nem em 1954, nem em 1964, nem hoje.

Duas gerações mais tarde, a história e a memória do povo rendem tributo à

grandeza de Getúlio Vargas, enquanto desprezam e enjeitam seus liliputianos

detratores. Esse mesmo combate terá sua continuação e atualização em 2010, nobre

Deputado Paulo Guedes. O eleitor brasileiro, escolado por uma inédita sucessão de

cinco eleições presidenciais consecutivas, sem quebra da ordem democrática, dispõe

de ferramentas novas e muito mais certeiras para distinguir a verdade da mentira.

Como bem lembrou o Presidente Lula em sua recente visita ao pólo operário do ABC

paulista: “Agora intentam artificialmente substituir o colapso econômico que não

aconteceu por uma crise política que só a eles interessa e a ninguém mais nesta

Nação”. Sem citar nomes, Lula defendeu ponto por ponto sua política econômica, até

as expressões “espetáculo do crescimento” e “marolinha”, e alfinetou a imprensa

brasileira. E continuou polemizando: “Eu fico orgulhoso porque não sou só eu quem

fala mais, não. É só ler. Se vocês lerem a imprensa brasileira, vocês vão ver pouco.

Mas leiam a imprensa estrangeira especializada em economia para vocês verem o

que falam do Brasil a Alemanha, a França, a Espanha, a Inglaterra, os Estados

Unidos, todo o mundo. Só aqui uns poucos aprenderam a vender só desgraça. Mas

os números desmentem qualquer invenção teórica”.

O longo discurso do Presidente Lula abordou diversos aspectos da política

econômica, dos impostos às exportações, as reservas e a inovação tecnológica. O

Presidente, como sempre em sua altivez, criticou “os meninos do sindicato” por

“querer que baixe o juro toda hora”, dizendo que “estou com o olho no juro como na

criação de emprego, mas estou com o olho na inflação também”. E criticou a “cautela

exagerada” - vejam a minha delicadeza: cautela exagerada - dos “empresários
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brasileiros de alguns setores”, responsáveis pela “brecada que nós demos nos meses

de novembro, dezembro e janeiro”, que comparou a um “cavalo de pau”.

Sem citar nomes de políticos nem partidos, Lula distribuiu várias contestações a

seus opositores. Atacou a “política pequena”, o “engajamento em miudezas estéreis e

não raro desrespeitosas, mas em torno das quais, infelizmente, se agarraram num

abraço de afogados certas esferas da vida nacional”. O Presidente disse ainda: “A

síntese da diferença entre nós e esses críticos é que mais de 500 mil brasileiros

deixaram a linha da pobreza desde outubro de 2008, quando fervilhava o colapso do

‘subprime’ nos Estados Unidos”. O pré-sal, cujo marco regulatório deve ser anunciado

na próxima segunda-feira, dia 31, também foi mencionado pelo Presidente: “O meu

compromisso é que parte do fundo que nós vamos criar com o dinheiro do petróleo

seja destinada a recuperar o atraso educacional deste país e utilizar uma boa parte

para acabar com a pobreza do País”.

Ele destacou que não existe nenhuma empresa no mundo com investimentos como

os previstos pela Petrobras, de US$174.000.000.000,00 até 2012. “Somente navios,

vamos ter de contratar mais de 200; somente sondas, serão 38. E nós queremos é

que o valor, que os componentes nacionais sejam maioria em toda essa produção”,

defendeu o Presidente.

Para Lula, o Brasil é uma economia destinada a ser uma das grandes exportadoras

de derivados do petróleo do século XXI, com uma singularidade em relação a todas

as demais: trata-se de uma economia industrializada, de um mercado de consumo de

massa com mais de 100 milhões de pessoas e de uma democracia forte, sólida e

sustentada pela consciência política do seu povo e cada vez menos tutelada pelo

interesse elitista.

Em outra passagem, Lula se queixou de que nem sempre a ajuda federal aparece

nas propagandas de televisão de Prefeitos e Governadores. Exemplificou que poderia

pegar o rodoanel do Estado de São Paulo, cujo custo é de R$3.600.000.000,00,

sendo que o governo federal entrou com R$1.200.000.000,00 do próprio Orçamento

da União e o Governador José Serra não anuncia nenhum centavo. É uma situação

muito parecida com as obras do governo federal em Minas Gerais. O Governador

tucano, às vezes, tem lapso de memória.
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Portanto, o que temos de pautar nos Parlamentos do Brasil, em Brasília e aqui no

Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais são as ações propositivas para

melhorar a qualidade de vida de nosso povo e dos nossos trabalhadores e

trabalhadoras.

Várias pessoas de todo o Brasil foram beneficiadas com o Bolsa Família, por

exemplo. Ao garantir uma renda mínima mensal para milhares de famílias, o

programa também impulsiona as economias locais. A constatação é de uma pesquisa

realizada pela Associação Brasileira de Supermercados. Entre as conclusões do

levantamento, a Associação atribui às políticas de transferência de renda do governo

federal, em especial ao Bolsa-Família, o aumento do acesso da população das

classes D e E ao mercado consumidor. Com a melhora da renda obtida nos últimos

anos, o Nordeste brasileiro se transformou no maior foco de atenção do mercado de

consumo brasileiro, responsável por 19,6% do faturamento nacional dos

supermercados, contra 19,4% da Região Sul. O Bolsa-Família transferiu para a

Região Nordeste R$5.600.000.000,00 em 2008, mais da metade dos

R$10.600.000.000,00 do programa.

Um exemplo da eficácia do Bolsa-Família está em Alagoas. Estudo realizado por

professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Alagoas mostra

que o programa atende a cerca de 350 mil famílias. O pesquisador calcula que, dos

R$12.000.000.000,00 do PIB alagoano, cerca de R$4.000.000.000,00 vêm do Bolsa

Família.

Esses são alguns exemplos do trabalho que o governo Lula vem desenvolvendo e

que o Brasil quer discutir. Não queremos voltar ao velho udenismo de Carlos Lacerda.

Queremos discutir de forma positiva trabalho, emprego, renda, obra, inclusão social.

Carlos Lacerda ficou na história, e não queremos reeditá-lo, assim como não

queremos reeditar Demóstenes Torres e companhia limitada.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo belíssimo

discurso que fala da realidade, apresenta a verdadeira versão do que está

acontecendo no nosso país. A nossa Oposição no Congresso Nacional, na Câmara

dos Deputados e no Senado insiste em não enxergar que, nos últimos seis anos, o

Brasil é, sem dúvida, um País onde temos orgulho de viver. Temos também orgulho
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do nosso Presidente e do nosso partido, que, junto ao Lula, comandou todas as

transformações das áreas social e econômica, na geração de oportunidades para o

povo brasileiro. O seu pronunciamento vem explicitar detalhadamente toda essa

revolução e o respeito de que o Presidente Lula e o nosso País gozam hoje pelo

mundo afora.

Infelizmente, a nossa imprensa, que tem umbigo amarrado no atraso de quem

sempre comandou este país, finge não enxergar os avanços que conseguimos e que

a população brasileira reconhece.

Fico indignado com a forma de agir de alguns políticos de Brasília, de uma

Oposição raivosa, que não admite o crescimento do País, que não admite que

ficaram 500 anos no poder e não realizaram nada. Refiro-me especialmente ao

PSDB, que teve oito anos de mandato com o FHC e que não produziu sequer

emprego de carteira assinada. O saldo deles em oito anos é zero. Um governo pífio,

que não produziu nada na área educacional, que não produziu nada na área social,

que foi um fiasco na área econômica, que foi um fiasco nas relações exteriores. Hoje

não admitem que o nosso Presidente Lula, um homem simples, um homem do povo,

homem de visão conseguiu fazer com que o País fosse respeitado tanto aqui dentro

quanto e principalmente lá fora. Abriu o mundo para nossas exportações, fez uma

revolução na área social, está fazendo uma revolução na área educacional com

programas como o ProUni, triplicando o número de vagas nas universidades federais,

com a criação de 314 escolas técnicas. São tantos os assuntos, que nos orgulhamos

de ter o Presidente que temos e ser do partido de que somos. Obrigado, Deputado

Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Para concluir, Presidente, agradeço o aparte do

Deputado Paulo Guedes e gostaria de dizer que, para contribuir com esse debate e

informar melhor a população com números, dados e indicadores, estou

disponibilizando na minha página na internet - www.carlinmoura.com.br - a prestação

de contas do mês de junho de 2009 do governo do Presidente Lula. “Mais Brasil para

Mais Brasileiros”. Por meio dessa publicação, temos toda a prestação de contas na

área econômica, na área educacional, na área de ação social, na área de

investimentos e do PAC. Todos os que quiserem estar mais informados sobre os
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investimentos em curso no Brasil, sobre a grande revolução democrática e popular

promovida pelo Presidente Lula, podem acessar na minha página na internet -

www.carlinmoura.com.br - a prestação de contas: “Mais Brasil para Mais Brasileiros”.

Por fim, Sr. Presidente, reverencio a memória do grande brasileiro, do grande

gaúcho Presidente Getúlio Vargas. Sua luta valeu muito para que este Brasil

encontrasse o caminho do desenvolvimento. Sem dúvida alguma, o que este Brasil

precisa é da construção de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Muito

obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, da ex-Deputada

Maria Lúcia Mendonça.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.467 e 4.468/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, e 4.469 e 4.470/2009, da Comissão de Saúde.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 20ª

Reunião Ordinária, em 25/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.343/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, 4.359/2009, do Deputado Sebastião Costa, 4.377/2009, do

Deputado Weliton Prado, e 4.399/2009, da Comissão de Política Agropecuária; de

Segurança Pública - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 25/8/2009, do
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Requerimento nº 4.398/2009, da Comissão de Política Agropecuária; de Política

Agropecuária - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 25/8/2009, dos

Requerimentos nºs 4.361/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 4.378 e

4.379/2009, do Deputado Weliton Prado, 4.393/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, e 4.396 e 4.397/2009, da Comissão de Direitos Humanos; de Educação -

aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 26/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.380 e

4.382/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4.395 e 4.411/2009, do Deputado

Doutor Viana, e 4.413/2009, do Deputado Ruy Muniz; e de Fiscalização Financeira -

aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 26/8/2009, do Requerimento nº 4.390/2009,

do Deputado Inácio Franco, com a Emenda nº 1 (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gustavo Valadares, solicitando a

inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 40/2007, uma vez que a Comissão de

Meio Ambiente perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do

Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 566, 702 e 896/2007 e

3.440/2009 (À sanção.).

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, solicitei a palavra, pela ordem,

somente para fazer um registro neste Plenário. Gostaria de trazer ao conhecimento

desta Casa que a minha terra natal, Ouro Fino, hoje perde uma das pessoas mais

queridas da cidade. Perdemos, hoje, D. Laura Paulini Muniz, viúva do Deputado

Khrysantho Muniz, que trabalhou conosco por vários mandatos, representando a

cidade de Ouro Fino. D. Laura, uma mãe amantíssima, mulher com conduta

exemplar, caridosa, amiga da cidade, pôde, em sua vida, dedicar-se às pessoas mais

necessitadas. Durante sua caminhada, desde sua viuvez, dedicou-se exclusivamente

ao amor ao próximo, e hoje, quando lhe são pesados seus 92 anos, entregou sua

vida a Deus. Ouro Fino - lamento não estar presente, mas lá temos representantes
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despedindo-se dessa valorosa e guerreira senhora - presta agora, às 5 horas, suas

últimas homenagens, e eu não poderia deixar de lembrar, desta tribuna, sua vida, seu

exemplo marcante para a sociedade daquela cidade e todas suas associações

religiosas. Era filha do Apostolado de Jesus e sempre dedicou-se à Igreja. Sua vida,

com certeza, será consagrada a todos os que tiveram o prazer de conhecê-la. Faço

muita questão de, da tribuna da Assembleia, abraçar o meu querido povo de Ouro

Fino, que hoje está de luto pelo falecimento dessa querida amiga de toda cidade, D.

Laura Paulini Muniz, viúva do Deputado Khrysantho Muniz. Muito obrigado, Sr.

Presidente. Faço questão de destacar a honrosa presença de V. Exa. na condução

dos trabalhos nesta tarde.

O Sr. Presidente - Gostaria de manifestar aqui os votos de pesar de toda a

Assembleia Legislativa à família enlutada. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Gilberto Abramo, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos

termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos.

Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - “Data maxima venia”, a Presidência pode prorrogar o

prazo até às 18 horas, se desejar. Basta interromper e avisar que vai prosseguir. Se

for necessário, V. Exa. pode proceder dessa maneira.

O Sr. Presidente - Deputado Getúlio Neiva, a Presidência esclarece que, nos

termos do art. 22 do Regimento Interno, esta fase tem 1 hora de duração, não

podendo ser prorrogada.

O Deputado Getúlio Neiva - Entendi perfeitamente, só gostaria de fazer essa

consideração porque já presidi a reunião em um dia em que fomos até às 18 horas. É

permitido, sim. A discussão de Regimento é eterna nesta Casa, onde se tenta proibir

que o Deputado fale o máximo possível e exponha suas ideias. Temos um horário

que pode ser expandido, sim, basta uma discussão maior com a Mesa, que tem o

hábito de tentar restringir a fala dos Deputados, e somos contra esse procedimento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Mas, Sr. Presidente, em vez de discutir as

questiúnculas e delgadezas do Regimento Interno, gostaria de aproveitar o momento
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para agradecer ao Deputados Fábio Avelar, ao Deputado Braulio Braz e à Deputada

Ana Maria Resende, que ultimaram - um como autor e outros como Presidente e

relator da Comissão - o Projeto de Lei nº 566, que dispõe sobre a política estadual de

estímulo à construção de barragens para o desenvolvimento econômico do Norte e

do Nordeste do Estado. Esse projeto prevê, como obrigações do Estado, traçar uma

nova política e, ao mesmo tempo, trabalhar otimizando e integrando as iniciativas

públicas e privadas de gerenciamento dos recursos hídricos. A Ruralminas faz um

bom programa naquela região. Aliás, por delegação desta Casa, por intermédio de lei

votada nesta Casa, recursos foram liberados para compra de mais patrulhas e para

construção de mais barragens nas regiões Norte e Nordeste do Estado. Fiz até, Sr.

Presidente, um comentário interessante aqui. Não há necessidade desse tipo de

investimento no Vale do Rio Doce. No entanto a regional da Ruralminas continua em

Governador Valadares, quando 95% da demanda é no Nordeste mineiro e no Norte

de Minas. E nossa regional continua em Valadares, com todo o equipamento e o

maquinário numa grande área em Itambacuri, há 30km de Teófilo Otôni. A

Ruralminas ainda dispõe de um prédio em Teófilo Otôni que não é utilizado por ela. A

regional em Valadares paga aluguel caro e mantém equipe de comandantes do

sistema em Governador Valadares. Isso é um absurdo. Já comentei e pedi

providências ao governo. Muitas vezes, o governo é grande demais e não consegue

identificar todos os seus problemas.

Sr. Presidente, lembro que essa política de barragens é antiga. O DNOCS vinha

fazendo-a no Norte de Minas, mas não a fazem no volume necessário, na quantidade

necessária, de forma determinada, para que realmente haja uma solução. Lembro-me

muito bem de que, no governo Newton Cardoso, começaram programas de

barragens na região do Norte de Minas Gerais. Quando fui Secretário Adjunto de

Recursos Minerais Hídricos e Energéticos, tive a felicidade de fazer um programa de

1.020 barragens para aquela região; uma média de 3 barragens para cada um dos

160, 170 Municípios. Lamentavelmente, foram paralisadas no meio do caminho,

quando deixei a Secretaria, e foram entregues umas para a Cemig, outras para a

Copasa. A Barragem de Setúbal foi entregue para a Cemig, que cometeu um crime

naquela oportunidade. A Barragem de Setúbal já estava com a ensecadura pronta e



____________________________________________________________________________
1248

mandaram cortá-la para não continuar a obra. Foram gastos US$2.000.000,00 para

cortar a ensecadura da Barragem de Setúbal quando faltavam apenas

US$5.000.000,00 para terminar a obra. Agora foram gastos mais US$10.000.000,00,

e a obra está sendo acabada. Vejam como agimos para frente e para trás. Este

Estado merece uma certa continuidade administrativa. É necessário que as pessoas

pensem mais objetivamente no que está sendo feito e no que deve ser feito de forma

continuada. Então esse é um projeto importante. É preciso que a região do Nordeste

de Minas preste atenção no Projeto de Lei nº 566, porque ele vai entrar em vigor tão

logo o Sr. Governador o sancione. Esse projeto possibilitará que todos os Municípios

dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus e do Norte de Minas

construam as barragens necessárias para a regularização dos córregos e riachos,

mas, sobretudo, as barragens de contenção para formação de lençol freático nas

nascentes da nossa região. Quero lembrar que esta Casa, há poucos dias, aprovou

um projeto de lei em que fizemos alteração no Código Florestal e destinamos 50% da

arrecadação de multas para um programa criado por meio de uma lei do Deputado

Roberto Carvalho, o Programa Bolsa Verde. Ora, se temos a Ruralminas fazendo

pequenos barramentos nas nascentes, se temos o Bolsa Verde, que pode pagar o

produtor rural para cercar a nascente e replantar a mata ciliar dessa nascente, creio

que esse projeto de lei vem em boa hora. Certamente, o Sr. Governador haverá de

sancioná-lo e colocá-lo em atividade, mesmo porque, por sua própria determinação, a

Ruralminas já vem fazendo esse trabalho. E o Programa Bolsa Verde, que ainda não

entrou em execução, já foi sancionado. É preciso que sejam dados também os

instrumentos financeiros para que o Estado possa atuar. Sr. Presidente, a questão

que eu trouxe para esta tarde não era bem essa. Aproveitei esse momento apenas

em função da importância dessa lei. O assunto que eu trouxe é um problema

minerário do Estado. Estamos assistindo a um momento interessantíssimo da vida de

Minas Gerais.

O Estado não dispõe de geólogos. Não há um geólogo na Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, mas já houve alguns na época da Comig. Estamos

vendo o DNPM trabalhando para transformar-se em agência porque não há aqui um

décimo do número de técnicos necessários para fazer licenciamentos ambientais - as
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licenças de exploração - e outorgar a possibilidade de fazer pesquisa minerária.

Ainda há pouco, telefonou de Malacacheta um amigo dizendo: “Estou aqui com uma

amostra de excelentíssima qualidade - fiz todos os testes - de minério de ferro

retirada a 15km da cidade, da região de Malacacheta, Água Boa. Há alguns dias,

todos os jornais de Minas Gerais, inclusive o jornal oficial, o “Minas Gerais”,

estamparam uma matéria interessante. O jornal “O Tempo” usou a manchete mais

bonita: “Megajazida de minério de ferro descoberta no Norte de Minas”. Primeiro,

errou ao dizer que é Norte: é Nordeste. É em Salinas, Porteirinha, Rio Pardo, Grão-

Mogol, que é Nordeste, não Norte; segundo, que não é uma descoberta, mas apenas

um aprofundamento da pesquisa com a quantificação. Ali se descobriu que a jazida

desses três Municípios sozinha representa uma reserva minerária de ferro da ordem

de 12.000.000.000t, a segunda maior do mundo, pois a primeira é o Quadrilátero

Ferrífero. Nem Carajás consegue ganhar dessa jazida existente naquela região. Em

contatos e visitas que fiz a Jenipapo de Minas, a Chapada do Norte, a Berilo, a

Coronel Murta, os Prefeitos e Vereadores me informaram que essas empresas que

estão fazendo o consórcio para exploração em Porteirinha, Rio Pardo, Grão-Mogol e

Salinas já estiveram lá fazendo pesquisa de lavra garimpeira com o objetivo de

aproveitar o minério de ferro.

Sr. Presidente, meu pronunciamento visa a que a Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, de forma articulada, não apenas faça os estudos e convide as empresas,

mas coloque a geologia a serviço da quantificação das jazidas de ferro, de estanho,

de chumbo, de lítio, de titânio, de calcário e de caulim existentes na região, porque o

mapeamento geológico que fizemos em 1995 mostra isso de forma clara. No entanto,

o Estado precisa coadjuvar em caráter emergencial, porque sabemos que o DNPM

não terá autorização do governo federal para ampliar seu número de técnicos. É

preciso que haja um convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o

DNPM para que as licenças possam ser dadas com maior rapidez e para que o

estudo e a quantificação dessas jazidas possibilitem aos empresários conhecimento

mais exato para finalmente poderem executar esses projetos e transformá-los em

realidade.

Em 2007, quando aqui cheguei, falava sobre esses minérios, mas falava também
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em 2003, quando propus ao Indi o primeiro estudo no qual se baseou todo esse

trabalho que está identificando essa jazida lá em cima. Mas, como jornalista desde

1970 - aqui revelo até a minha idade -, preconizo a exploração dos minérios daquela

região. E vejam quantos anos se passaram para que acontecesse a primeira ação.

Vamos começar somente em 2011 a exploração de minério de ferro dessa região.

Mas o Estado de Minas, que hoje detém 70% da produção de minério de ferro do

Brasil, não tem geólogo. É um absurdo isso. O DNPM, órgão do governo federal que

tem de atuar, não tem número suficiente de geólogos. Por que a Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, por meio de um trabalho maior, em um convênio com o

DNPM, não aloca os técnicos, contrata provisoriamente por seis meses, por um ano?

Por quê, Sr. Presidente?

O gás da Bacia do São Francisco ficou por 30, 40 anos esquecido e, agora,

somente depois de a Codemig entrar em um consórcio, após uma ação

governamental, começou-se a pensar na exploração do gás do Vale do São

Francisco. A primeira perfuração deve começar em setembro. Todavia o gás só sairá

em outubro, novembro ou dezembro. Serão necessários três meses, no mínimo, para

a perfuração chegar à profundidade necessária.

Se não fosse a Codemig, se o governo não entrasse, nada aconteceria. Isso

também ocorre no Mucuri e no Vale do Jequitinhonha. Recebi um telefonema de

Malacacheta, há pouco mais de 1 hora, de um cidadão que me perguntava o que

fazer porque todo o território já está requerido por especuladores, pessoas que

simplesmente, por GPS, marcam uma área e a reservam para uma futura

negociação.

Lembro-me de quando fui Secretário de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos,

como adjunto, e trabalhamos com o DNPM. Naquela oportunidade, Sr. Presidente,

havia mais de 7 mil pesquisas de lavra garimpeira no Estado de Minas Gerais, sendo

que 4 mil delas pertenciam a uma só pessoa, ao Delegado Deroma, como reserva de

mercado. Quando eu disse aqui que aquela região tem sido, por omissão do governo,

reserva permanente de suas riquezas em benefício de um futuro muito longínquo,

não falei mentiras. Tudo disse com base naquilo que vivenciei junto à Secretaria de

Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos, que, lamentavelmente, passou a chamar
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Minas e Energia, porque retiraram de lá o departamento de recursos hídricos, que é

muito importante para estar no lugar em que se encontra.

Minha preocupação hoje, Sr. Presidente, é de tentar fazer com que o governo do

Estado entenda que não pode esperar por mudanças no DNPM, não pode esperar

que esse seja transformado em agência. Há necessidade urgente de contratação de

geólogos e de ampliação dos serviços desse órgão, que é federal. O governo não

pode ficar com picuinhas e delgadezas, mas precisa entender a realidade. Aquela

região tem um subsolo riquíssimo e, além de ser um potencial fantástico de produção

de vários minérios, está assentada sobre a maior província pegmatítica das Américas.

Não se trata apenas de minério pesado, há também as gemas preciosas, os cristais

de rochas, além do granito, cuja produção é farta naquela região.

Sr. Presidente, apelamos para que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

faça convênio. Os Prefeitos estão entusiasmados com as pesquisas. A população já

começou a enxergar de forma diferente a visita dos técnicos. Quando esses chegam

lá, com capacete, bota e roupa diferente, vindos da Votorantim, da CSN ou da Vale, o

pessoal fica num grande entusiasmo, pois sabe que aquelas pessoas estão ali

pesquisando. É necessário urgentemente fazer a mesma política que fizemos em

1995, quando cancelamos todos os títulos de lavra no Estado. Começamos do zero,

mas hoje a situação continua quase a mesma. A reserva de mercado continua a ser

feita pela família do Delegado Deroma, que continua na fila requerendo pesquisa de

lavra e guardando para depois negociar. É preciso que alguém que conheça esses

fatos denuncie, porque aquela região não pode ficar sob a tutela de pessoas que não

têm interesse de fazer a exploração. Estão apenas fazendo reservas para,

posteriormente, negociar.

Confesso a V. Exa. que, se a Votorantim entrou no projeto, na região de Salinas,

ela o fez porque convidei um amigo, que era detentor de uma pesquisa de lavra, e

nos unimos a mais 11 pessoas para ceder à Votorantim essas pesquisas. Só assim

ela pôde entrar no projeto, assim como a Vale e a CSN. Está havendo a exploração

porque conseguimos trabalhar o reconhecimento da realidade dessa reserva de

mercado.

Apelo, Sr. Presidente, para que o Estado compreenda a necessidade de o DNPM
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ser ampliado. Se isso não puder ser feito por meio da sua transformação em agência,

o que é muito demorado, que seja feito um convênio para que possamos ter os

geólogos necessários e a agilidade do processo de pesquisa de lavra garimpeira de

todos os tipos de minério, para que a exploração possa se dar mais rapidamente e

assim acabar com essa velha história de que aquela região é pobre, que o nosso

povo é miserável. Isso não é verdade. Falta apenas ação governamental. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, público aqui

presente, público da TV Assembleia, inicialmente eu gostaria de dizer que concordo

com o pronunciamento do Deputado Getúlio Neiva, de maneira especial em relação à

exploração do gás na Bacia do Rio São Francisco e, de maneira particular, na Bacia

do Rio Paracatu. Creio tratar-se de um assunto tão importante quanto as jazidas de

ferro para o Nordeste mineiro, como acabou de falar aqui o Deputado Getúlio Neiva, e

que pode, se explorado, transformar substancialmente as oportunidades daquele

povo, com a melhoria da vida dessa região tão sofrida, dos Vales do Jequitinhonha e

do Mucuri e mesmo do Norte do Minas, que está ali na divisa e, por isso, às vezes é

até computado como Norte ou Nordeste. Também no Vale do Paracatu, a exploração

do gás pode ser uma redenção para a região. Pouca oportunidade tem a grande

maioria daqueles Municípios, vivendo de uma agropecuária extensiva, com pouca

tecnologia ainda, de uma agricultura quase que de subsistência, infelizmente.

Portanto, a determinação na exploração dessas jazidas, principalmente na

possibilidade de democratizar as oportunidades, precisa ser muito bem-conduzida por

parte do governo do Estado.

Também concordo com o Deputado, quando abordou a questão do direito de lavra

e referiu-se às especulações que são feitas eternamente sobre esses direitos.

Sabemos que há regiões inteiras dormindo em cima de um patrimônio mineral

fantástico, que não é explorado em consequência de estratégias de valorização e de

especulação de grupos econômicos muito fortes e de empreendedores que
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aprenderam a manipular, a dominar papéis nesse mercado tão rico que é Minas

Gerais, na mineração. Com isso, sacrificam-se regiões inteiras.

Portanto, Deputado Getúlio Neiva, queremos aqui, mais uma vez, concordar com o

seu pronunciamento. Contamos com as autoridades do nosso Estado - e mesmo do

Brasil, porque sabemos que a legislação minerária exige uma mudança nacional na

Constituição - para que se possa fazer com que esse patrimônio mineral, que é de

fato um grande patrimônio do povo brasileiro, possa servir mais ao nosso povo.

Muitos estão enriquecendo-se no Brasil e no mundo; há muitas empresas

internacionais explorando esse patrimônio brasileiro e mineiro em grande medida,

enriquecendo, de forma exclusiva, famílias e mesmo empresas internacionais.

Tomando como exemplo agora o pré-sal e o que pode não ser a medida melhor para

atender aos interesses do povo brasileiro, eu concordo plenamente em que sejam

criados mecanismos e critérios para que essa reserva nova de petróleo e gás possa,

de fato, ajudar ainda mais os interesses nacionais de toda a população. Portanto,

estão aí questões que precisam ser enfrentadas com altivez em favor do nosso povo.

Sr. Presidente, quero ainda retomar o assunto relativo ao meu último

pronunciamento, neste mesmo dia, que diz respeito ao tratamento equivocado e

manipulador que a imprensa vem dando às conquistas do governo Lula, com a

melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.

Amanhã acontecerá aqui, em Belo Horizonte, algo importante que já vem

acontecendo em todo o território nacional, desde meados do mês de julho, que são

os lançamentos dos seminários estaduais da terceira edição do Prêmio Objetivos de

Desenvolvimento do Milênio Brasil. O Prêmio ODM Brasil é uma iniciativa do governo

Lula, do governo federal, e acontecerá amanhã, em Minas Gerais, a partir das 9

horas, no Centro de Convenções do Dayrell Hotel, na Rua Espírito Santo, nº 901, no

Centro da nossa Capital. O convite é extensivo a todas as lideranças de Minas

Gerais, das empresas, do terceiro setor, dos movimentos de organizações sociais,

das pastorais sociais das diversas igrejas, do setor produtivo e também do setor

público nas suas diversas instâncias. O que se busca com essa terceira edição do

Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio é exatamente estimular e incentivar

ações, projetos e programas do setor público, do terceiro setor e também desse
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campo da responsabilidade socioambiental e empresarial que têm sintonia com os

objetivos do milênio para todo o Estado. Visa a reconhecer as ações meritórias e

efetivas que estão ajudando na aproximação das metas do milênio aqui, em Minas

Gerais; além disso, selecionar e premiar para fortalecer todo esse campo de ação,

que é uma iniciativa das Nações Unidas.

Sobre o objetivos do Milênio no Brasil, essa terceira edição tem, como coordenação

geral, o governo federal, o governo brasileiro, por meio da Secretaria-Geral da

Presidência da República, e também o Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento - PNUD - e o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade,

um conjunto de instituições, de organizações que se estão articulando e levantando

essa bandeira do desenvolvimento do milênio. Como parceiros prioritários, principais,

estão o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras, sob a

coordenação técnica do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas - Ipea - e a

Escola Nacional de Administração Pública - Enap.

Para quem não conhece direito ou não domina essas informações, é importante

dizer o que são exatamente os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Trata-se de

uma iniciativa das Nações Unidas que nasceu de toda aquela movimentação que

houve quando da mudança do milênio, no final do século XX e início do século XXI.

Realizou-se uma reunião em Nova Iorque, em 2000, denominada Cúpula do Milênio,

na qual 189 nações oficializaram um pacto para tornar o mundo mais solidário e mais

justo até 2015. Então estabeleceram diversas metas para o desenvolvimento no

milênio, que ficaram conhecidas como os Oito Objetivos de Desenvolvimento do

Milênio: “1º - erradicar a extrema pobreza e a fome; 2º - garantir educação básica de

qualidade para todos; 3º - promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das

mulheres; 4º - reduzir a mortalidade infantil; 5º - melhorar a saúde das gestantes; 6º -

combater o HIV - aids -, a malária e outras doenças; 7º - garantir a sustentabilidade

ambiental e estabelecer parcerias para o desenvolvimento”. Portanto, são metas que,

se conquistadas, se aplicadas, melhorarão a condição e a qualidade de vida de todas

as pessoas e das populações marginalizadas e excluídas mundo afora.

O governo brasileiro, de forma pioneira, criou esse prêmio; o Brasil foi o primeiro

país a instituí-lo para acompanhar de perto e emitir, de dois em dois anos, os
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relatórios de monitoramento, de acompanhamento, evidenciando as conquistas e a

aproximação das metas, dos objetivos do milênio. Isso começou em 2004, e, em

2005, houve o primeiro prêmio. O segundo foi em 2007, e agora, em 2009, o terceiro

prêmio. Esperamos que amanhã haja um grande número de Prefeitos, Vereadores,

lideranças do setor público. É fundamental que eles participem e ajudem em cada um

dos Municípios a coordenar esse esforço, que está muito presente, muito forte no

campo da sociedade civil organizada, do chamado terceiro setor, e também no campo

da responsabilidade social, corporativa, das grandes empresas.

Mas o setor público é fundamental. O governo federal vem dando o exemplo na

medida em que organizou o prêmio, em que divulgou as metas. Ele faz todo um

esforço, todo um trabalho efetivo e investe. Já investiu, desde o início do programa,

R$80.000.000.000,00, Sr. Presidente, para alcançar as metas do desenvolvimento do

milênio e, assim, cumprir o papel do Brasil como uma das 189 nações signatárias do

pacto, melhorando a vida do nosso povo, da nossa população.

De novo, estamos trazendo aqui a manifestação de uma liderança das Nações

Unidas, no caso, a Sra. Maristela Marques, Coordenadora do Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento - PNUD -, em um evento também do ODM em

Brasília, nessa segunda-feira. Lá aconteceu um seminário promovido pelo Banco do

Brasil e pela Caixa Federal exatamente para alinhar as ações, para fazer um

intercâmbio e para fomentar, apoiar e reforçar todas aquelas organizações que estão

trabalhando em sintonia com as metas do desenvolvimento do milênio. A Sra.

Maristela Marques disse que a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome - MDS -, capitaneado há algum tempo pelo nosso querido Ministro

Patrus Ananias, foi muito importante. Ela disse na segunda-feira: “Foi muito

importante no Brasil a criação do Ministério do Desenvolvimento Social para a

redução da pobreza e, consequentemente, para o alcance parcial de algumas das

oito metas do desenvolvimento do milênio”. Os resultados, segundo ela, já mostram

que houve antecipação, principalmente na meta de erradicação da fome e da

pobreza. Portanto, o Brasil está muito bem posicionado, segundo a própria ONU, para

atingir as metas do desenvolvimento do milênio até 2015, uma contribuição efetiva do

governo Lula.
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Portanto, gostaríamos aqui de reforçar, Sr. Presidente, o convite para que todas as

organizações, Prefeituras, Câmaras Municipais e mesmo as empresas que estão

trabalhando pelas metas do desenvolvimento do milênio participem, amanhã, do

lançamento do 3º Prêmio ODM, aqui em Minas Gerais, no Centro de Convenções

Dayrell Hotel, na Rua Espírito Santo, 901, Centro, em Belo Horizonte.

Para encerrar, quero convidar toda a população de São José da Lapa para a

audiência pública que a Comissão de Meio Ambiente vai realizar amanhã, na Praça

de Esportes Virgem da Lapa, nessa cidade, para discutir a extração de argila e areia,

que vem causando grande polêmica - com envolvimento da própria Prefeitura -, um

empreendimento da Samitra Construtora Mineração e Transportes Ltda., que está

explorando a margem direita do Ribeirão da Mata, no Município. Amanhã, às 9 horas,

estaremos na Praça de Esportes Virgem da Lapa, no Município de São José da Lapa,

acompanhando a Comissão de Meio Ambiente nessa audiência. Estão todos

convidados. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 27, às 19h30min, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/8/2009

Às 15h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Carlos Gomes, Chico Uejo e Ronaldo Magalhães (substituindo o Deputado

Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião 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:

exemplar do jornal da Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários -

Regional de Minas Gerais; e ofício do Sr. Evaristo José Caixeta, Presidente do

Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, publicado no “Diário do

Legislativo” de 14/8/2009. 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 3.452/2009 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes), que recebeu

parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Doutor Viana em que solicita seja

realizada audiência pública no Município de Datas para debater a repercussão da

fiscalização da Polícia Ambiental e do IEF no agronegócio. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Domingos Sávio - Antônio Carlos Arantes - Carlos

Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.731/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Distrito de Irrigação de Jaíba, com sede no

Município de Manga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2007 e distribuída às



____________________________________________________________________________
1258

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.731/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Distrito de Irrigação de Jaíba, com sede no Município de Manga.

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. 6º determina que as

atividades dos seus dirigentes não serão remuneradas; e o art. 80 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere ou filantrópica.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º do projeto com a

finalidade de mudar o Município sede da entidade, em conformidade com a alteração

de seu estatuto realizada em 7/6/2009.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.731/2007 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Distrito de Irrigação de Jaíba, com

sede no Município de Jaíba.”.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.261/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Liga Municipal de Desportos de Sabará, com sede no

Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/4/2008 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.261/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Municipal de Desportos de Sabará, 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

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 48 do estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de

17/2/2009) determina no §1º que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere legalmente constituída e

reconhecida de utilidade pública estadual; e no § 2º que seus Diretores, Conselheiros,

associados ou instituidores não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 2.261/2008.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.928/2008

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Amor e Vida – Sovida –, com sede no Município de

Pará de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.928/2008 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Amor e Vida – Sovida –, com sede no Município de Pará de Minas, que tem como

finalidade promover o combate à dependência química, bem como viabilizar

caminhos para a recuperação, o bem-estar e a reintegração dos dependentes,

especialmente mulheres residentes na localidade.

Realiza, também, importante trabalho de esclarecimento à sociedade e aos

familiares dos seus assistidos por meio de publicações, palestras e reuniões que

tratam da conduta que se deve adotar para com os drogaditos.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao que consta no art. 1º da

alteração estatutária de junho de 2009.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.928/2008,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.
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Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.357/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Monsenhor Otaviano da Sociedade São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Ladainha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.357/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

dos Idosos Monsenhor Otaviano da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Ladainha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 36, II, que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de

vantagens ou benefícios, a qualquer título; e no inciso III do mesmo dispositivo, que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao

Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo do Município de Teófilo Otoni.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda nº 1, que dá



____________________________________________________________________________
1262

nova redação ao art. 1º, 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 3.357/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Monsenhor Otaviano

de Ladainha - Limo -, com sede no Município de Ladainha.”.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.493/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Filantrópica de Assistência Social – Afas –,

com sede no Município de Mar de Espanha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.493/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Filantrópica de Assistência Social, com sede no Município de Mar de

Espanha.

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. 26, que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e instituidores, bem como as dos sócios

não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,

bonificação ou vantagens; e no art. 29 (ver alteração realizada em 17/7/2009) que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à Associação

Paroquial de Assistência à Infância ou ao Abrigo São Vicente de Paulo, ambos

sediados no Município de Mar de Espanha.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.493/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.502/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola da Região do Vale do São

Francisco, com sede no Município de São Francisco.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.502/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Escola Família Agrícola da Região do Vale do São Francisco, com sede no Município

de São Francisco, que tem como finalidade promover ações que visem melhorar a

qualidade de vida dos habitantes locais.
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Para a consecução de suas metas, promove cursos profissionalizantes; oferece,

com o apoio de instituições públicas e privadas, assessoramento técnico e gerencial

aos produtores rurais; luta por alternativas de vida no campo combatendo o êxodo

rural; disponibiliza cursos para aprimoramento e capacitação dos agricultores e

trabalhadores rurais; incentiva e apoia organizações de mulheres que lutam pelos

seus direitos; combate a violência doméstica; orienta sobre a preservação do meio

ambiente; desenvolve projetos de melhorias nas propriedades rurais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.502/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.503/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Paula Cândido, com sede

nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.503/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de Paula Cândido, com sede nesse Município, que tem como

finalidade a melhoria da qualidade de vida dos seus associados e familiares.

Dessa maneira, cultua a mais ampla e perfeita cordialidade entre seus membros e a

comunidade local; oferece serviços de assistência social aos mais necessitados;

promove cursos profissionalizantes; desenvolve quaisquer atividades que possam

contribuir para o fomento e nacionalização das explorações agropecuárias; orienta
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sobre a preservação do meio ambiente; firma convênios com órgãos públicos e

entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.503/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.534/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural de Monte Belo, com sede no

Município de Monte Belo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão examinar a proposição preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.534/2009 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Educativa e Cultural de Monte Belo, com sede no Município de Monte Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, 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. 12, que nenhum

membro perceberá vencimento ou vantagens pelo exercício de cargo ou função em
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órgão administrativo da Fundação; e no art. 38 e no parágrafo único do mesmo artigo

dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a uma instituição congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.534/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.548/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Posses e Região – Asscop –, com

sede no Município de Caeté.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.548/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Posses e Região – Asscop –, com sede no Município de Caeté, que

tem como finalidade desenvolver atividades que possam contribuir para o fomento e

racionalização das explorações agropecuárias, visando ao fortalecimento econômico

e social dos seus associados.

Além disso, promove atividades de cunho educativo, cultural e recreativo; combate

a fome e a pobreza; oferece assistência à criança, ao adolescente, à maternidade e à

velhice; orienta sobre a preservação do meio ambiente; firma convênios com órgãos

públicos e privados para subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.548/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.552/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 387/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Escola

Estadual Aloízio Castanheira à escola estadual de ensino médio situada no Município

de Uberaba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009 e, a seguir,

encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente 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 3.552/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Aloízio Castanheira à escola estadual de ensino médio localizada na Rua

Sinhá Teodoro, nº 226, Distrito de Ponte Alta, no Município de Uberaba.

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. Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar 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
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objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as condições

para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é competência do

Legislativo dispor sobre a matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa

falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços

prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada 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° 3.552/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.556/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos do Conjunto Vitalino

Ferreira da Fonseca e Bairro Floresta, com sede no Município de Matozinhos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.556/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Pró-Melhoramentos do Conjunto Vitalino Ferreira da Fonseca e Bairro

Floresta, com sede no Município de Matozinhos.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 56 que os seus

dirigentes não serão remunerados. Já o art. 59 estabelece que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de caráter

filantrópico, em atividade no Município de Matozinhos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.556/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.560/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do

Município de Serranos e Região, com sede no Município de Serranos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.560/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais do Município de Serranos e Região, com sede no
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Município de Serranos.

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. 41 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, legalmente constituída, para ser aplicado nas mesmas finalidades da

associação dissolvida. Já o art. 42 determina que as atividades dos seus Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, a qual dá nova redação ao art. 1º, com a

finalidade de 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 3.560/2009 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 dos Produtores Rurais

de Serranos e Região, com sede no Município de Serranos.”.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.561/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Internacional de Competências

Empresariais, com sede no Município de Nova Lima.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.561/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Internacional de Competências Empresariais, com sede no Município de

Nova Lima.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 11 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere; e no art. 13, § 5º, que as atividades dos seus dirigentes não serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.561/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.562/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Pró-Melhoramento de Catuné, com sede no Município de

Tombos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Vem agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.562/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro Pró-

Melhoramento de Catuné, com sede no Município de Tombos.

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 atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, não remunerada s pelo exercício dos respectivos

cargos.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 7º estabelece a não

remuneração de seus associados, Diretores e Conselheiros. Já o parágrafo único do

art. 27 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, legalmente constituída e em funcionamento no

Município de Tombos, ou a entidade de assistência social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.562/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.565/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o ELO - Instituto de Promoção e Defesa da Cidadania -

Elo-Cidadania -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.565/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

ELO - Instituto de Promoção e Defesa da Cidadania - Elo-Cidadania -, 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. 10, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não são

remuneradas; e, no art. 28, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social e que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.565/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Sebastião Costa -
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Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.567/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, com sede no

Município de Lagoa da Prata.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão para análise preliminar de seus aspectos jurídicos,

constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.567/2009 pretende conceder o título de utilidade pública ao

Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, com sede no Município de Lagoa da

Prata.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública,

determina, em seu art. 1º, que podem ser declaradas de utilidade pública as

associações e fundações constituídas no Estado, com o fim exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade.

Importante esclarecer que o título de utilidade pública é uma aliança que o Estado

faz com as entidades particulares que prestam serviços necessários à coletividade,

como a assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção

da educação e da cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o

faria, sem distinções de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro

como finalidade, por isso são merecedoras do destaque e apoio do poder público.

Cabe lembrar que a Constituição da República, no inciso I do art. 19, impõe a

separação entre instituições governamentais e religiosas ao vedar aos entes

federativos “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes

o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de

dependência ou aliança”.
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Portanto, ressalvada a interrelação de interesse público de autoridades

governamentais e religiosas, na forma da lei, o Texto Constitucional consagra o

princípio da separação entre Estado e religião, tendo em vista garantir a liberdade de

crença, um dos mais importantes direitos individuais, previsto no inciso VI do art. 5º

da Carta Magna.

Cabe ressaltar que o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, conforme

determina o art. 1º de seu estatuto, é entidade de caráter religioso; e o art. 3º

estabelece como suas finalidades trabalhar pela evolução das virtudes morais,

intelectuais e espirituais do ser humano, promover reuniões e “fazer uso do Vegetal”.

Ademais, o art. 29 prevê na sua estrutura administrativa o Departamento de Instrução

e Doutrinação Espiritual, que, segundo o art. 30, tem como objetivo “dar ao sócio o

conhecimento universal, bem como a evolução do ser humano no sentido de

desenvolver as virtudes morais, intelectuais e espirituais”.

Outro ponto de destaque é que a entidade, de acordo com o art. 1º do estatuto, tem

sua sede em Brasília, Distrito Federal. No caso de uma entidade nacional ter unidade

no Estado de Minas Gerais, a declaração de utilidade pública deve ficar restrita a esta

unidade, mas desde que cumpra os requisitos exigidos pela lei que trata da matéria.

Em decorrência dessas informações, declarar de utilidade pública o Centro Espírita

Beneficente União do Vegetal contraria os preceitos constitucionais que impõem a

tolerância religiosa e a proibição de o Estado estabelecer aliança com instituições que

têm como objetivo a propagação de doutrinas sagradas, e a Lei nº 12.972, que prevê

a outorga desse título a instituições constituídas no Estado.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.567/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sebastião Costa -

Padre João - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.568/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação da Igreja Batista Fonte da Vida, com sede no

Município de Bom Despacho.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.568/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

da Igreja Batista Fonte da Vida, 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 atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 10 do seu estatuto prevê a não

remuneração dos membros de sua Diretoria e do conselho fiscal; e o art. 29 preceitua

que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade qualificada nos termos da Lei 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 - Oscips -, preferencialmente

que tenha semelhante objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.568/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.570/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Obra Social Maria Guedes de Araújo, com sede no

Município de Esmeraldas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.570/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Obra Social Maria Guedes de Araújo, com sede no Município de Esmeraldas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 11, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas e já o art. 36 estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.570/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa -

Padre João.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.572/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Edgar Mello,

com sede no Município de Itanhomi.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.572/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Produtores Rurais de Edgar Mello, com sede no Município de

Itanhomi.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento 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 atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que seu estatuto (ver alteração estatutária de 1º/3/96) veda, no

§ 1º do art. 8º, a remuneração das atividades de seus Diretores, Conselheiros e

associados; e estabelece no art. 22 que, no caso de sua extinção, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere juridicamente constituída e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.572/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.



____________________________________________________________________________
1279

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.574/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Desportiva Cruz Azul, com sede

no Município de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.574/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Desportiva Cruz Azul, 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. 10, § 1º, que os

seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes

não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou

benefícios, a qualquer título e já o art. 35 estabelece 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



____________________________________________________________________________
1280

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.574/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.577/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Caxambu Mais, com sede no

Município de Caxambu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.577/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Caxambu Mais, com sede no Município de Caxambu.

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. 40 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, sem fins econômicos, e com personalidade jurídica; e no art. 42 que os

seus Diretores, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão
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remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.577/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Sebastião

Costa - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.578/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de

Sertãozinho, com sede no Município de Borda da Mata.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.578/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Distrito de Sertãozinho, com sede no Município de Borda

da Mata.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 42 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituições
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filantrópicas da cidade; e no art. 44 que as atividades dos cargos de direção não

serão remuneradas.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos-lhe

a Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, com a

finalidade de adequar o nome da entidade ao que consta no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.578/2009 com a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Distrito

de Sertãozinho – AMDS –, com sede no Município de Borda da Mata.”.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.579/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto de Acolhimento e Recuperação Eterna Misericórdia -

Iarem -, com sede no Município de Lavras.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.579/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Acolhimento e Recuperação Eterna Misericórdia - Iarem -, com sede no Município de

Lavras.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam



____________________________________________________________________________
1283

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 na referida lei, 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. 6º determina que todas as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados e voluntários não serão

remuneradas e já o art. 35 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será transferido a pessoa jurídica, qualificada nos termos da Lei 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 - Oscips -, que tenha preferencialmente o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.579/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.580/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Jesus e Maria - Ajema -, com sede no

Município de Almenara.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.580/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Jesus e Maria - Ajema -, com sede no Município de Almenara.

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 dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.580/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.581/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Obra Social da Paróquia São Francisco de Assis, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente 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 3.581/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Obra Social da Paróquia São Francisco de Assis, com sede no Município de Ribeirão

das Neves.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação ou

vantagem; e no parágrafo único do art. 29 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidades congêneres registradas no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.581/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sebastião Costa -

Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.584/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Eligê de Futebol Clube, com sede no Município de

Brumadinho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009 e distribuída às



____________________________________________________________________________
1286

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.584/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Eligê de Futebol Clube, com sede no Município de Brumadinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, 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. 67

dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição congênere, legalmente constituída e portadora do título de

utilidade pública estadual; e o art. 80 determina que seus Diretores, Conselheiros,

associados e instituidores não serão remunerados por suas atividades.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.584/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.585/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Recanto das Hortaliças da Vila Brasília e
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Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.585/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Recanto das Hortaliças da Vila Brasília e Adjacências, 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 na referida lei, 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. 31 determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão exercidas gratuitamente; e

o art. 34 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.585/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.589/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Usuários de Transportes de Passageiros e Cargas

de Juiz de Fora, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.589/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Usuários de Transportes de Passageiros e Cargas de Juiz de Fora, com sede

nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei n º 12.972, de

1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, 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 e que nada recebem pelo exercício dos

respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 48 do seu estatuto prevê a não remuneração dos

membros de sua Diretoria e do Conselho Fiscal; e o art. 64 preceitua que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º com a finalidade

de 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 3.589/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.



____________________________________________________________________________
1289

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Juiz-Forana dos

Usuários de Transportes de Passageiros e Cargas em Geral, com sede no Município

de Juiz de Fora.”.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.593/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fundação Lara Resende, de São João del-Rei.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.593/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Lara Resende, de São João del-Rei.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, que as

atividades dos membros dos Conselhos Diretor e Curador não são remuneradas; e,
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no art. 36, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com finalidade igual ou semelhante.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, no final deste parecer, a fim de dar nova redação ao art. 1º,

adequando-o à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.593/2009 com a Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Lara Resende - FLR -, com

sede no Município de São João del-Rei.”.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Sebastião Costa -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.596/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação de Cultura da Comunidade Jardim Alvorada, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.596/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Cultura da Comunidade Jardim Alvorada, com sede no Município de

Belo Horizonte.

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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 3º que, na

hipótese de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição

congênere, com personalidade jurídica registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública. Já o art. 26 estabelece que as atividades

dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.596/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.597/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da

Comunidade de Urucânia, com sede no Município de Urucânia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.597/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de Urucânia, com sede no
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Município de Urucânia.

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 Associação determina no art. 43 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, legalmente constituída e devidamente registrada, para ser aplicado nas

mesmas finalidades da entidade dissolvida. Já o art. 44 dispõe que é vedada a

remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como dos

mantenedores ou associados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.597/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sebastião Costa -

Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.598/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação e Ação Social do Bairro São Vicente, com sede no

Município de Manhuaçu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.598/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação e Ação Social do Bairro São Vicente, com sede no Município de

Manhuaçu.

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 na referida lei, 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 dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas. Já o art. 35

estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.598/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.599/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Francisco

Bustamante, com sede no Município de Itanhandu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente 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 3.599/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Conjunto Habitacional Francisco Bustamante, com sede no

Município de Itanhandu.

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 atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas e que nada recebem pelo exercício dos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 14 do seu estatuto prevê a não remuneração dos

membros de sua Diretoria, e o art. 39, parágrafo único, preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades assistenciais.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.599/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.601/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Clube dos Doadores de Sangue de Muzambinho, com sede no

Município de Muzambinho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente 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 3.601/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube dos Doadores de Sangue de Muzambinho, 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 37 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 42

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere sem fins lucrativos, legalmente constituída e registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.601/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.603/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural e Filantrópica de

Douradoquara – ACFD –, com sede no Município de Douradoquara.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/8/2009 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.603/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Cultural e Filantrópica de Douradoquara – ACFD –, com

sede nesse Município.

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 e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 39 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e no art. 42 que

seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo vedado a dirigentes,

associados e mantenedores o recebimento de lucro, vantagens ou bonificações, a

qualquer título.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.603/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Sebastião Costa -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.612/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Flamenguinho Esporte Clube, com sede no Município de Padre

Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.612/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Flamenguinho Esporte Clube, com sede no Município de Padre Paraíso.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, 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 e não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 66 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a uma entidade congênere, legalmente constituída e declarada de utilidade

pública estadual; e o § 1º do art. 76 prevê a não remuneração dos membros de sua

Diretoria e Conselho Fiscal.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.612/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.618/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Juventude de Casquilho Esporte Clube, com sede no

Município de Conceição do Pará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.618/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Juventude de Casquilho Esporte Clube, com sede no Município de Conceição do

Pará.

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 e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 60, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, legalmente constituída, reconhecida de utilidade pública

estadual; e no art. 71, § 1º, dispõe que não remunera seus Diretores, sócios,

Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes, nem lhes concede vantagens

ou benefícios por qualquer forma ou título.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.618/2009.
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Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Sebastião Costa -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 359/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo e resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.754/2006, o Projeto de Lei nº 359/2007 dispõe sobre a instalação de

sinalização educativa em rodovias da malha viária estadual, rodovias delegadas e

rodovias federais sob a administração do Estado.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que

apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame objetiva determinar que as rodovias existentes em Minas

Gerais e que estejam sob responsabilidade do governo estadual contenham

sinalização educativa referente ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de

crianças e adolescentes, bem como do trabalho infantil. A proposta incide sobre

rodovias estaduais, inclusive as delegadas, e sobre as federais administradas pelo

Estado.

De acordo com a proposição, as placas conterão um dos seguintes dizeres: “A

exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Denuncie – 0800-31-1119 –

Disque Direitos Humanos MG” ou “A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie

– 0800-31-1119 – Disque Direitos Humanos MG”.

O combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes

integra a agenda pública e movimenta uma rede de proteção formada por conselhos

de direitos, conselhos tutelares, entidades de atendimento e de defesa de direitos da

criança e do adolescente, Ministério Público, Delegacias Regionais do Trabalho e

sociedade civil organizada.
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Em Minas Gerais, os dois problemas se manifestam de maneira reconhecidamente

grave. A exploração sexual de crianças e adolescentes foi tema de comissão especial

realizada nesta Casa em 2001, a qual evidenciou o problema no Estado, apontando a

necessidade de se reforçar a rede de proteção social. O trabalho infantil, por sua vez,

foi objeto de pesquisa recente realizada em 21 Municípios mineiros pela Fundação

João Pinheiro em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social – Sedese –,

cujo resultado indica um grande número de crianças trabalhando, o que exige uma

intervenção.

No âmbito do Executivo estadual, há ações em curso para o enfrentamento desses

problemas. O combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

conta com um serviço específico que atende crianças e adolescentes de 127

Municípios mineiros. Além disso, está em andamento no Estado uma campanha

intitulada Proteja Nossas Crianças, com o intuito de estimular a população a

denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes por meio do Disque

Direitos Humanos (0800-31-1119). Os resultados dessa campanha revelam um

crescimento significativo do numero de denúncias, o que não significa aumento do

número de casos, mas que a sociedade está se posicionando diante do problema.

O combate ao trabalho infantil também conta com um serviço específico, que, além

de retirar as crianças e os adolescentes do trabalho, proporcionam-lhes atividades

socioeducativas no contraturno escolar e garantia de rendimentos (bolsa Peti, Bolsa-

Família) às suas famílias. O governo do Estado lançou em junho deste ano o Plano

Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador,

que prevê, sobretudo, ações de articulação, mobilização e prevenção para redução

do índice de trabalho infantil em Minas Gerais.

A explicitação dos problemas e a divulgação dos meios para denúncia podem ser

importantes instrumentos para a proteção da criança e do adolescente, como tem

demostrado o resultado da campanha Proteja Nossas Crianças. A sinalização

educativa, objeto da proposição sob análise, mostra, portanto, largo potencial de

efetividade na intervenção que pretende realizar.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela

legalidade da proposição, apontando, contudo, vício de iniciativa no art. 3º, cujo texto
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prevê que os demais aspectos da sinalização educativa serão definidos pela

Subsecretaria de Direitos Humanos e pelo Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, dando ensejo à apresentação da Emenda

nº 1, que suprimiu tal dispositivo. Abstendo-nos de tratar de questões jurídicas, as

quais, por definição, foram suficientemente abordadas no parecer da Comissão de

Constituição e Justiça, manifestamos nosso acordo com a emenda apresentada.

Ademais, conforme destacado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto

estabelece que as despesas geradas pela implementação da lei correrão por conta

da dotação orçamentária do DER-MG, órgão responsável pela manutenção das

estradas no Estado, não havendo, portanto, criação de nova despesa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 359/2007, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Adelmo Carneiro

Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.981/2008

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 1.981/2008 institui a

Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades

Tradicionais.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem agora o projeto a

esta Comissão, para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir uma política estadual de

desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais, que são definidos,

na proposição, como “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como

tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam
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territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas

gerados e transmitidos pela tradição”.

Trata-se de medida inserida no âmbito das ações afirmativas, que têm como

premissa garantir a esses segmentos da população seus territórios e o acesso aos

recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e

econômica. É de fundamental importância zelar pela diversidade cultural,

especialmente pela preservação da memória e das tradições dos diversos grupos da

população. O apoio e o respeito a tais grupos consubstanciam o reconhecimento do

direito de determinada comunidade ser diferente, na medida em que lhe asseguram

condições de preservar suas tradições. Essas comunidades não apenas merecem,

mas também têm direito ao respeito e ao reconhecimento por parte das autoridades.

A Constituição Federal de 1988 representou um avanço na configuração dos

direitos de distintos segmentos da sociedade, como dos povos indígenas ou

remanescentes de comunidades dos quilombos. O art. 231 da Carta Magna

estabelece que “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar

todos os seus bens”. Apesar do direito ao território estar garantido

constitucionalmente, ainda não foram bem equacionadas as questões relacionadas à

demarcação de áreas indígenas em nosso país. Problemas relativos ao acesso dos

povos e comunidades tradicionais aos territórios também estão presentes no

reconhecimento de áreas quilombolas.

Essa dificuldade de garantir o acesso de comunidades tradicionais ao território e

aos recursos naturais gerou a edição, em 2007, do Decreto Federal nº 6.040, que

institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e

Comunidades Tradicionais. A política está estruturada em quatro grandes eixos:

garantia de acesso a territórios tradicionais e aos recursos naturais; infraestrutura;

inclusão social e educação diferenciada; e fomento à produção sustentável. A

coordenação e a implementação da política compete à Comissão Nacional de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída por
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meio de decreto em 2004.

Na II Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, realizada em maio de

2009, em nosso Estado, foram discutidas diversas questões referentes à

implementação de políticas que promovam e protejam os direitos dos povos e

comunidades tradicionais. O encontro reuniu índios, negros, ciganos, quilombolas e

outros grupos étnicos de Minas Gerais. Nessa oportunidade, os grupos de trabalho

discutiram e apresentaram propostas nas áreas de educação, saúde, segurança e

justiça, trabalho, emprego e renda e terra urbana e rural.

Dessa forma, entendemos que o Estado deve incluir em seu ordenamento jurídico

normas destinadas a garantir os direitos fundamentais de todas as pessoas. A

medida proposta visa ao cumprimento dessa função. Importa salientar que a

Secretaria de Desenvolvimento Social, em resposta a pedido de diligência referente

ao projeto de lei sob análise, informou a esta Casa que, conforme manifestação

favorável da Superintendência de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos, “trata-

se de iniciativa que visa ao reconhecimento, valorização e respeito, garantindo o

exercício dos direitos destes povos, como alimentação adequada, cultura, terra,

participação social, educação, saúde, previdência, moradia adequada, culto, religião,

meio ambiente, dentre outros. Este projeto segue os objetivos da Política Nacional de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída por

meio do Decreto nº 6.040, de 7/2/2007. Além disso, a Comissão Estadual prevista [na

proposição] tem papel essencial, em conjunto com o Conselho Estadual de Defesa

dos Direitos Humanos e Conselho Estadual de Participação da Comunidade Negra,

na promoção da igualdade entre os povos tradicionais e no combate à discriminação,

em especial no que tange à garantia do respeito aos direitos dos povos quilombolas,

indígenas e ciganos à sua terra, cultura e identidade”.

Assim, posicionamo-nos favoravelmente à proposição.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.981/2008.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro, relator - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.040/2009
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre

o material didático-pedagógico de uso individual exigido dos alunos pelas instituições

do sistema de ensino do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

Posteriormente, a Comisssão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1,

que propôs.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela veda às instituições que formam o sistema estadual de

ensino a exigência, na lista de materiais didático-pedagógicos de uso individual, de

produtos de limpeza para utilização coletiva, material de higiene pessoal ou material

de expediente administrativo.

Segundo o autor, a proposição se justifica devido ao aumento progressivo das

reclamações sobre as listas de material escolar e das denúncias sobre a exigência,

por parte das escolas, de materiais que não são de uso pedagógico do aluno, como

produtos de higiene e limpeza.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da matéria. Em virtude do princípio da

consolidação das leis, apresentou modificações específicas para a legislação

pertinente, por meio do Substitutivo n° 1, ora alte rando a Lei n° 12.781, de 1998, que

estabelece normas para as escolas públicas, ora modificando a Lei n° 16.669, de

2007, que estabelece normas para a rede particular de ensino.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, à qual compete

analisar o mérito da matéria, apresentou a Emenda n° 1 que suprime o art. 2° do

Substitutivo n° 1 da Comissão de Constituição e Jus tiça, por considerar injustificável a
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presença de dispositivo que revigora o art. 7° da L ei n° 16.669. Tal artigo veda ao

estabelecimento de ensino da rede particular condicionar a participação do aluno nas

atividades escolares à aquisição ou posse do material didático-escolar. Argumenta-se

ser fundamental que o aluno disponha do material didático-escolar e que a não

utilização desse material implica prejuízos à aprendizagem do próprio aluno e dos

demais colegas e traz dificuldades para o professor.

No que concerne à competência desta Comissão, ou seja, proceder à análise da

repercussão financeira das proposições, destaque-se que o projeto de lei não

apresenta impactos financeiros ou orçamentários, pois somente dispõe sobre a

atuação das instituições do sistema de ensino do Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1° t urno, do Projeto de Lei n°

3.040/2009, na forma do Substitutivo n° 1, apresent ado pela Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, apresent ada pela Comissão de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antôno Júlio - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.368/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade de afixação nos postos de gasolina de cartaz com informação do

percentual de diferença entre os preços da gasolina e do álcool”.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. A seguir, foi encaminhada à Comissão de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte para receber parecer quanto ao mérito, a

qual opinou pela aprovação da matéria na forma desse substitutivo.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de ser analisado, nos lindes de

sua competência, nos termos do art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição visa obrigar os proprietários de postos de combustíveis a afixar cartaz

informando aos consumidores a diferença percentual entre os preços da gasolina e

do álcool.

Em seu exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça

considerou que o assunto ali tratado - proteção das relações de consumo de produtos

combustíveis comercializados no Estado - é matéria que se insere no campo da

legislação concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, haja vista os

incisos V e VIII do art. 24 da Constituição da República. O Estado federado, pois,

pode editar normas complementares às diretrizes emanadas da União.

No entanto, tendo em vista haver, no ordenamento jurídico de nosso Estado,

intrumento que dispõe sobre a proteção dos consumidores de combustíveis, a saber,

a Lei nº 14.066, de 2001, a mesma Comissão houve por bem apresentar o

Substitutivo nº 1, que visa acrescentar ao referido diploma legal dispositivo segundo o

qual “o proprietário de posto revendedor de combustíveis fica obrigado a exibir, em

local visível, para informação do consumidor, o valor da diferença percentual entre os

preços dos litros de gasolina e do álcool”. Para que essa norma tenha efetividade, o

substitutivo estabelece, ainda, que o seu descumprimento sujeita o infrator à sanção

prevista no art. 57 da Lei Federal nº 8.078, de 1990, vale dizer, ao pagamento de

multa não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da

Unidade Fiscal de Referência - Ufir.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte lembra, em

seu parecer, que a tecnologia que permite a utilização, nos motores automotivos,

tanto de gasolina quanto de álcool, em qualquer proporção, foi lançada no Brasil em

2003 e hoje está presente em larga escala na frota nacional. Tendo em vista que o

poder energético do álcool representa 70% em relação ao de igual volume de

gasolina, infere-se que o consumidor, quando for abastecer o veículo, deve saber de

antemão a relação entre os preços desses combustíveis para que possa optar pelo

melhor em termos econômicos.

Como bem destacaram ambas as Comissões, a obrigação de que trata o projeto

está implícita no art. 6º, III, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído
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pela Lei Federal no 8.078, de 1990, segundo o qual é direito básico do consumidor a

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem como sobre os riscos que apresentem. Portanto, a pretendida prestação de

informação não demanda custo adicional para as empresas.

No que tange à estrita competência desta Comissão, nos termos do art. 102, VII,

“d”, do Regimento Interno, qual seja, analisar a repercussão financeira das

proposições, cumpre-nos esclarecer que o projeto em exame, com o aperfeiçoamento

que lhe foi proposto, não gera despesa para os cofres públicos e, consequentemente,

não acarreta impacto na execução da Lei Orçamentária do Estado, porque a

obrigação almejada dirige-se exclusivamente ao setor privado.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.368/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco

- Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.439/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 368/2009, o Governador do Estado encaminhou para

apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 3.439/2009, que altera as Leis

nº 15.787, de outubro de 2005, nº 17.006, de setembro de 2007, e transforma cargos

pertencentes ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 29/6/2009, o projeto foi distribuído às

comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídicos,

constitucionais e legais da matéria, fundamentado nos termos seguintes.

No exercício da competência que lhe foi conferida no inciso V do art. 90 da
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Constituição do Estado, combinado com o art. 226, inciso IV, do Regimento Interno, o

Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº

389/2009, emenda ao projeto, que será objeto de análise por esta Comissão.

Fundamentação

A proposição tem por escopo alterar o art. 9º da Lei nº 15.787, de 2005, e o art. 2º

da Lei nº 17.006, de 2007, além de propor a transformação de cargos de carreira

pertencente ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo.

A Lei nº 15.787, de 2005, que dispõe sobre a Vantagem Temporária Incorporável -

VTI -, devida aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo, nos termos ali previstos, confere ao designado para o exercício de

função pública nas hipóteses mencionadas no art. 10 da Lei nº 10.254, de 20/7/90, a

percepção dessa vantagem de acordo com o disposto no seu art. 9º, que ora se

pretende alterar.

Segundo estabelece o “caput” do art. 9º, “será mantido o valor correspondente à

VTI percebida por designado em caso de nova designação, a não ser que a nova

designação ocorra após um lapso temporal de trezentos dias, hipótese em que o

designado perceberá a VTI relativa à nova designação, nos termos do inciso II do art.

2º, observado o disposto no § 2º deste artigo”.

Noutras palavras, na hipótese de nova designação em prazo superior a 300 dias, o

valor da VTI corresponderá ao valor estabelecido em lei para o servidor que ingressar

em cargo de carreira após a data de publicação da Lei nº 15.787, e o servidor

designado nessa condição não fará jus aos adicionais por tempo de serviço.

A alteração proposta para o disposto no art. 9º, que suprime o § 2º desse artigo e

altera a parte final do seu § 1º, tem como fim permitir o pagamento dos adicionais por

tempo de serviço para o servidor designado que se encontre na hipótese prevista

nesse artigo, ou seja, exclui a condição que lhe negava o direito à percepção dos

adicionais. Conforme a exposição de motivos que acompanha a mensagem do

Governador, “trata-se de demanda dos representantes dos servidores de magistério,

encaminhada pela Secretária de Estado de Educação e aprovada pela Câmara de

Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças”.

Ressalte-se, por ser oportuno, que o art. 60 da Lei nº 15.788, de 27/10/2005,
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assegura ao designado de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254,

de 1990, o direito à percepção dos adicionais por tempo de serviço adquiridos e a

adquirir, nos termos do art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado.

Já a alteração proposta para a Lei nº 17.006, de 2007, tem como fim assegurar um

tratamento isonômico entre servidores. Para tanto, suprime do texto legal a previsão

de pagamento da VTI para os servidores que ingressarem nas carreiras de Assistente

Técnico Educacional e de Analista Educacional, uma vez que os ocupantes dos

cargos das referidas carreiras na data da publicação da Lei nº 17.006 não percebem

mais a VTI, em virtude da sua incorporação ao vencimento básico, decorrente da

sistemática adotada para o pagamento da VTI.

No tocante à transformação de cargos do Grupo de Atividades de Ciência e

Tecnologia do Poder Executivo, a proposta tem fulcro na conveniência administrativa

e decorre de solicitação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - Fapemig -, para viabilizar o ingresso de profissionais de nível superior. Trata-

se de onze cargos vagos da carreira de Técnico em Atividades de Ciência e

Tecnologia, de nível médio de escolaridade, que se propõe extinguir, para dar lugar a

onze cargos de Gestor em Ciência e Tecnologia, na referida fundação. Em

decorrência das medidas consubstanciadas na proposição em análise, também se

propõe alterar os anexos das Leis nº 15.466, de 2005, e nº 7.006, de 2007.

Cumpre observar que, tratando-se de transformação de cargos de carreiras

distintas, com níveis de escolaridade diferentes, e sendo a transformação nada mais

do que a extinção e a criação simultânea de cargos, segundo o mister do

administrativista José dos Santos Carvalho Filho, uma proposta de extinção e de

criação, respectivamente, dos referidos cargos seria mais apropriada ao caso.

A proposição está compatível com a regra de iniciativa prevista no art. 66, III, da

Constituição do Estado, relativa à competência privativa do Governador do Estado

para deflagrar o processo legislativo. Ademais, a matéria é de competência

legiferante do Estado.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 -

dispõe, no seu art. 16, que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
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governamental que acarretem aumento de despesa devem ser acompanhados de

estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devem entrar em

vigor e nos dois exercícios subsequentes. Determina ainda que se faz necessária a

declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária

e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual

e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com vistas a dar cumprimento à norma

prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão encaminhou a esta Casa, para instruir o processo legislativo, o Ofício nº

576/09, que será analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, no momento oportuno.

Vislumbramos, todavia, a necessidade de apresentar na conclusão o Substitutivo nº

1, no intuito de adequar a proposição à ordem jurídica e à técnica legislativa.

Finalmente, faz-se necessário tecer considerações acerca da emenda apresentada

pelo Governador do Estado por meio da Mensagem nº 389/2009, encaminhada a esta

Casa Legislativa e publicada no “Diário do Legislativo” em 6/8/2009. A referida

emenda foi apresentada pelo Chefe do Poder Executivo no exercício da competência

que lhe foi conferida no art. 90, inciso V, da Constituição do Estado, combinado com o

art. 226, inciso IV do Regimento Interno. A emenda propõe alterações na Lei

Delegada nº 129, de 25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da

Secretaria de Estado de Turismo. Verifica-se que a matéria encontra-se no rol de

competência legiferante cuja iniciativa é privativa do Governador do Estado, nos

termos do art. 66, inciso III, alínea “e”, da Constituição mineira, sendo também de

competência legislativa do Estado. Ademais, segundo aduzido pelo Governador do

Estado na mensagem enviada, as inovações propostas não implicam aumento de

despesa. Assim, não há óbice jurídico à sua aprovação, razão pela qual ela é

incorporada ao Substitutivo nº 1, que apresentamos.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto

de Lei nº 3.439/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.439/2009

Altera as Leis nº 15.787, de 27 de outubro de 2005; nº 17.006, de 25 de setembro
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de 2007, a Lei Delegada nº 129, de 25 de janeiro de 2007, e cria e extingue cargos

pertencentes ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo a

que se refere a Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 1º do art. 9º da Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)

§ 1º - Será mantido o valor correspondente à VTI percebida por designado em caso

de nova designação, salvo se o intervalo entre uma e outra designação for superior a

trezentos dias, hipótese em que o designado perceberá a VTI relativa à nova

designação, nos termos do inciso II do art. 2º.”.

Art. 2º - A especificação dos cargos constantes no item II.2.5 do Anexo II da Lei nº

15.784, de 27 de outubro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: “II.2.5 -

Assistente de Educação e Assistente Técnico de Educação Básica:”.

Art. 3º - Ficam extintos onze cargos vagos da carreira de Técnico em Atividades de

Ciência e Tecnologia de que trata a Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005,

pertencente ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo.

Parágrafo único - Em função do disposto no “caput”, a quantidade de cargos das

carreiras de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia constante no item I.1.2

do Anexo I da Lei nº 15.466, de 2005, passa a ser de trezentos e trinta e dois e a

terceira coluna do quadro do referido item passa a vigorar na forma do Anexo I desta

lei.

Art. 4º - Ficam criados onze cargos da carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia

de que trata a Lei nº 15.466, de 2005, pertencente ao Grupo de Atividades de Ciência

e Tecnologia do Poder Executivo.

Parágrafo único - Em função do disposto no “caput”, a quantidade de cargos da

carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia constante no item I.1.3 do Anexo I da Lei

nº 15.466, de 2005, passa a ser de duzentos e oitenta e seis e a terceira coluna do

quadro do referido item passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 5º - O inciso III do art. 2º da Lei Delegada nº 129, de 25 de janeiro de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 2º - (...)

III - implementar a política estadual de turismo em articulação com órgãos e

entidades das esferas de governo federal, estadual ou municipal;”.

Art. 6º - Os incisos VII e VIII do art. 3º da Lei Delegada nº 129, de 2007, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

VII - Superintendência de Políticas de Turismo;

VIII - Superintendência de Estruturas do Turismo.”.

Art. 7º - Ficam revogados o item II.2.4 do Anexo II da Lei nº 15.784, de 2005, e o §

2º do art. 9º da Lei nº 15.787, de 2005.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo I

(a que se refere o parágrafo único do art. 3º de Lei nº )

Quantidade

332

Anexo II

(a que se refere o parágrafo único do art. 4º de Lei nº )

Quantidade

282

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.515/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado André Quintão e tem por

objetivo alterar a redação do art. 2º da Lei nº 14.599, de 2003, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa o imóvel que especifica.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.515/2009 pretende alterar o art. 2º da Lei nº 14.599, de 2003,

que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Matias Barbosa, com a

finalidade de estabelecer o prazo de 10 anos, contados da lavratura da escritura

pública de doação, para sua reversão ao patrimônio do Estado, caso não lhe tenha

sido dada a destinação prevista.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça considerou

mais apropriada a edição de nova lei, uma vez que, em respeito ao tempo decorrido

após a autorização para a transferência de domínio, não se trata de simples alteração

numérica do prazo. Em decorrência disso, apresentou o Substitutivo nº 1, que

concede ao donatário o prazo de cinco anos, contados da publicação da nova lei,

para a utilização do imóvel conforme a destinação prevista na referida Lei nº 14.599,

além de reafirmar a reversão do bem ao patrimônio do Estado em caso de

descumprimento da obrigação prevista.

Cabe ressaltar que a proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o

erário e não acarretar repercussão na lei orçamentária, por tratar tão somente de

dilatar o prazo inicialmente dado para a utilização do imóvel em conformidade com o

interesse público.

Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,

de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.515/2009, no 1°
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turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.521/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 385/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Mateus Leme o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.521/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Mateus Leme um

imóvel com área de 1.512m², situado na Rua Silva Leão, Distrito de Azurita, nesse

Município, e registrado sob o nº 3.576, a fls. 30 do Livro 3-B, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Mateus Leme.

O art. 18 da Constituição mineira exige a 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 Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

A exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo

único do art. 1º do projeto, pois o imóvel será destinado ao funcionamento de escola

municipal e à construção de uma quadra poliesportiva, o que contribuirá para a

melhoria da rede física das áreas de educação, esporte e lazer e da qualidade de
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vida dos beneficiados.

Também em defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

Diante dessas considerações, não há impedimento à tramitação do projeto de lei

em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.521/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.528/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o Projeto de Lei nº 3.528/2009 “dispõe

sobre a instalação de sanitários nos postos de pedágio das rodovias estaduais e dá

outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

O projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise obriga as concessionárias das rodovias estaduais

privatizadas a disponibilizar gratuitamente aos usuários instalações sanitárias em

todos os postos de pedágio, nos dois sentidos das citadas rodovias. Os referidos

sanitários deverão ser instalados em caráter permanente e adequados à legislação

vigente, sobretudo no que se refere à acessibilidade dos portadores de necessidades
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especiais. O art. 2º do projeto estabelece que o órgão estadual de vigilância sanitária

fica responsável pela fiscalização das condições de higiene nas instalações

sanitárias.

O art. 10, inciso IX, da Carta mineira atribui competência material para o Estado

explorar os serviços de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o Estado também está

autorizado constitucionalmente a fazê-lo. Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal

Federal – STF – na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.349-7, do Espírito

Santo: “Os Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar a

prestação de serviços de transporte intermunicipal”. Aduziu o Ministro Eros Grau,

relator da mencionada Adin: “A Constituição de 1988, no que toca à repartição de

competências entre os entes federados, estabelece que compete aos Municípios

dispor sobre os assuntos de interesse local e aos Estados-membros, em relação às

matérias que não lhes foram vedadas pela Constituição, nem estiverem contidas

entre as competências da União ou dos Municípios.

Não há no texto constitucional previsão expressa em relação à competência para a

exploração de serviço de transporte intermunicipal. A Constituição cuidou apenas de

dispor sobre a competência para explorar os transportes terrestres rodoviário

interestadual e internacional de passageiros – privativa da União, nos termos do art.

21, XII, ‘e’ – e para explorar o transporte coletivo no âmbito local – do Município, de

acordo com o art. 30, V. Daí a conclusão, ante o disposto no art. 25, § 1º, de que a

matéria é da competência dos Estados-membros, como ressaltado pelo Ministro

Nelson Jobim, relator à época do indeferimento da medida cautelar.

Nessa ordem de idéias, se a prestação desse serviço compete aos Estados-

membros, estes detêm competência também para regulamentar essa prestação”.

(Grifos nossos.)

No ensinamento de Hely Lopes Meirelles, “de um modo geral pode-se dizer que

cabe à União legislar sobre os assuntos nacionais de trânsito e tráfego, ao Estado-

membro compete regular e prover os aspectos regionais e a circulação intermunicipal

em seu território e ao Município cabe a ordenação do trânsito urbano, que é de seu

peculiar interesse” (“Direito Municipal”, Ed. Malheiros, 9ª edição, 1997, p. 315).
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Já Alexandre de Moraes aduz: “não sendo de competência da União os transportes

intermunicipais, nem do Município, pois não têm caráter de interesse local, aquela

recai, inexoravelmente, no vale das competências residuais, ou seja, estaduais”

(“Competência – Trânsito e transporte intermunicipal” – Constituição Federal, in:

“Justitia São Paulo”, 57, out.dez, 1995) .

Ademais, de acordo com o inciso XXVII do art. 22 da Constituição da República, o

Estado tem competência suplementar em matéria de contrato administrativo, o que

lhe permite fixar exigências legais, visando, entre outras coisas, a melhorar a

qualidade dos serviços públicos.

Não há, tampouco, reserva de iniciativa para a deflagração do processo legislativo,

nos termos do art. 66 da Constituição do Estado.

Por sua vez, o art. 175 da Constituição da República dispõe:

“Art. 175 – Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime

de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços

públicos”.

A norma é clara no que toca à prestação dos serviços públicos. Há alternativa:

estes podem ser prestados diretamente pela administração pública ou de forma

descentralizada, por meio de concessão ou permissão.

A Lei Federal nº 8.987, de 1995, disciplina o regime de concessão e permissão de

serviços públicos: dispõe que a primeira é realizada por meio de contrato, celebrado

mediante licitação, na modalidade de concorrência. Já a segunda é realizada por

delegação, mediante a celebração de contrato de adesão. Nos termos do art. 40 da

citada lei, o contrato pode ser revogado unilateralmente pelo poder concedente.

O art. 29 da referida lei obriga o poder concedente, ou seja, o Estado, no caso de

delegação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermuncipal, a regulamentar

o serviço público concedido e a fiscalizar permanentemente a sua prestação.

O art. 23 da mesma lei dispõe que o modo, a forma, as condições da prestação dos

serviços públicos, bem como o seu preço e os critérios e procedimentos para o

reajuste e a revisão das tarifas são cláusulas essenciais dos contratos administrativos

de concessão de serviços públicos. Já o art. 18 obriga a constar do edital de licitação

a minuta do contrato, que deve conter as referidas cláusulas essenciais.
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Ao proceder à concessão do serviço, deve o Estado estabelecer, no edital de

licitação ou no contrato a ser firmado com o concessionário, obrigações que devem

ser observadas na prestação do serviço público. Tais normas, segundo o

ensinamento da administrativista Maria Sylvia Zanella di Pietro, devem obedecer ao

princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a garantir que o

contratado tenha assegurada a percepção de remuneração que lhe permita executar

suas obrigações e manter, durante toda a execução do contrato, a relação custo-

benefício estabelecida no momento do sua celebração (“Parcerias na Administração

Pública”, São Paulo, Editora Atlas, 4. ed, p. 77).

É importante lembrar que o projeto, se aprovado, incidirá sobre os contratos

administrativos em curso. Quanto à iniciativa parlamentar para apresentar projeto de

lei dispondo sobre contratação administrativa, não há dúvidas de que ela possível

para futuras contratações.

Entretanto, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e da Lei Federal nº 8.987,

de 1995, que são normas gerais de incidência nacional, a equação econômico-

financeira dos ajustes já firmados está protegida de qualquer alteração. Havendo

ruptura desse equilíbrio, é preciso rever a dita equação.

Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.733-6 contra lei do Estado do

Espírito Santo que excluía as motocicletas da relação de veículos sujeitos ao

pagamento de pedágio, o Supremo Tribunal Federal considerou a norma

inconstitucional, sob o argumento de que a iniciativa parlamentar estava afetando o

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados pela administração,

contrariando, assim, o princípio da harmonia entre os Poderes. Nos termos da

decisão, entendeu-se que o Legislativo pretendeu, com a edição da referida lei,

substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados (ADI nº

2.733-6/ES, Relator Ministro Eros Grau, julgamento em 26/10/2005).

Assim, as novas normas relativas à prestação de serviço público só podem ser

dirigidas à formação de novos contratos e às futuras licitações e os respectivos

editais. Não podem, portanto, ser aplicadas na execução de contratos já firmados,

sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito. Por isso, entendemos necessária a

apresentação de substitutivo para que a lei incida tão-somente sobre os futuros
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contratos.

Ademais, faz-se necessário observar que o art. 2º do projeto, ao conferir atribuição

a órgão integrante da estrutura do Poder Executivo, afronta a norma prescrita no art.

66, III, da Constituição do Estado, que trata das matérias cuja iniciativa legislativa é

privativa do Governador do Estado. Por isso, essa norma foi suprimida no substitutivo

que apresentamos.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do

Projeto de Lei nº 3.528/2009 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a

seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a instalação de sanitários nos postos de pedágio das rodovias

estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A concessionária da administração ou exploração de rodovia estadual

privatizada fica obrigada a disponibilizar gratuitamente ao usuário instalações

sanitárias nos postos de pedágio, nos dois sentidos da rodovia.

Parágrafo único – Os sanitários de que trata o “caput” deverão ser instalados em

caráter permanente e adequados à legislação vigente, inclusive no que se refere à

acessibilidade dos portadores de necessidades especiais.

Art. 2º – A obrigação a que se refere o art. 1º constará dos editais de licitação de

delegação do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de

passageiros.

Art. 3º – O disposto nesta lei não se aplica aos contratos firmados até a data da

publicação desta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.542/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das unidades da maçonaria localizadas em Minas Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trablaho, da Previdência e da Ação Social.

A seguir, foi encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada

preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.542/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social de suas obras e a utilidade pública das unidades da

maçonaria localizadas em Minas Gerais.

Ressalta ainda que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma da

Maçonaria, dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei específica, na

forma da Lei nº 12.972, de 1998, assim como as associações constituídas por seus

membros dedicadas à assistência dos desvalidos.

No que se refere à competência normativa, as matérias de interesse nacional, que

só podem ser reguladas pela União, estão mencionadas no art. 22 da Constituição da

República. Aquelas 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 o Estado membro, a regra básica

está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta  tratar das matérias que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, o reconhecimento da relevância social de

entidade privada não constitui assunto de competência privativa da União nem do

Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.542/2009.
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Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.553/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 390/2009, o Governador do Estado encaminhou para

apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 3.553/2009, que altera a Lei

Delegada nº 166, de 25/1/2007, que reorganiza o Conselho Estadual de Ciência e

Tecnologia - Conecit.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 6/8/2009, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos da juridicidade,

legalidade e constitucionalidade da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”,

combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende alterar o art. 12 da Lei Delegada nº 166, de

2007, que trata do quórum de funcionamento do Conselho Estadual de Ciência e

Tecnologia - Conecit. O referido Conselho é um órgão colegiado consultivo e

deliberativo que presta assessoramento superior ao Secretário de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior. A ele compete estabelecer as diretrizes básicas do

desenvolvimento científico e tecnológico voltadas para a reestruturação da

capacidade técnico-científica das instituições de pesquisa no Estado.

Nos termos do art. 12 da lei vigente, o Conselho reúne-se com a presença de, no

mínimo, 14 Conselheiros, entre os quais pelo menos quatro devem ser

representantes de órgãos oficiais. O projeto de lei em estudo pretende alterar essa

norma, para que o quórum seja reduzido a 11 Conselheiros. Segundo a justificação

apresentada pelo Governador do Estado, “trata-se de proposta enviada pelo

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior” pois “o quórum

mínimo atual, de quatorze conselheiros, é demasiado elevado para a aprovação de

suas deliberações, fato que tem se tornado um entrave à tomada de decisões,
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aplicação e execução imediatas das mesmas”.

A proposição está compatível com a regra de iniciativa prevista no art. 66, III, da

Constituição do Estado, relativa à competência privativa do Governador do Estado

para deflagrar o processo legislativo. Ademais, a matéria é de competência

legiferante do Estado.

O projeto pretende, ainda, retificar erro material verificado na Lei Delegada nº 166,

de 2007, que foi publicada com dois artigos que receberam o número 3. Na proposta

enviada pelo Governador do Estado, pretende-se transformar o segundo deles em

parágrafo, o que não é o mais adequado, segundo a técnica legislativa. Por esse

motivo, apresentamos o Substitutivo nº 1, para transformar em art. 3º-A o art. 3º da lei

vigente que trata da composição do Conecit.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do

Projeto de Lei nº 3.553/2009 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a

seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Delegada nº 166, de 25 de janeiro de 2007, que reorganiza o Conselho

Estadual de Ciência e Tecnologia - Conecit - a que se refere o inciso I do art. 5º da

Lei nº 10.626, de 16 de janeiro de 1992.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 12 da Lei Delegada nº 166, de 25 de janeiro de 2007, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 12 - O Conselho reunir-se-á com a presença de, no mínimo, onze

Conselheiros, entre os quais pelo menos quatro devem ser representantes de órgãos

oficiais.”.

Art. 2º - O art. 3º da Lei Delegada nº 166, de 2007, que trata da composição do

Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia passa a vigorar como art. 3º-A.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Ronaldo

Magalhães.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.554/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, a proposição em epígrafe “altera a redação

do art. 14 da Lei nº 18.036, de 2009, que dispõe sobre a constituição de consórcios

públicos no Estado e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Púbica 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 dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A Lei nº 18.036, de 2009, disciplina a contratação de consórcios públicos no Estado

e segue as diretrizes básicas da Lei Federal nº 11.107, de 2005, que dispõe sobre

normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências.

Ambos os diplomas normativos atribuíram personalidade jurídica aos consórcios, seja

de direito público, na forma de associação pública, seja de direito privado, além de

integrarem a administração indireta dos entes federados.

O dispositivo que ora se pretende modificar estabelece que, “a partir de 1º de

janeiro de 2010, o Estado somente celebrará convênios com consórcios públicos

constituídos sob a forma de associação pública ou que para essa forma se tenham

convertido”. A modificação proposta incide apenas sobre a data a partir da qual o

Estado poderá firmar convênios com essas associações públicas, que passará a ser

1º de janeiro de 2011. (Grifos nossos.)

É oportuno ressaltar que o instituto da associação pública foi introduzido

recentemente no art. 41, IV, do Código Civil Brasileiro, por meio da citada Lei nº

11.107, que incluiu tal ente no rol das pessoas com personalidade de direito público,

juntamente com a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as

autarquias.

O Estado membro, na condição de entidade político-administrativa da Federação
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brasileira, desfruta de autonomia constitucional para organizar e executar os seus

próprios serviços públicos. O critério básico para a definição das competências do

Estado federado é de natureza residual, cabendo-lhe tratar de todos os assuntos que

não estejam reservados à União e aos Municípios, conforme prescreve § 1º do art. 25

da Lei Maior. Além disso, o art. 241 das disposições constitucionais gerais da citada

Carta Política é explicito ao prever a competência do Estado para editar normas sobre

a matéria:

“Art. 241 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por

meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes

federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à

continuidade dos serviços transferidos”. (Grifo nosso.)

Disposição análoga consta no art. 14, § 12, da Carta mineira, introduzido pela

Emenda à Constituição nº 49, de 2001, o qual prevê a competência do Estado e dos

Municípios para disciplinar, mediante lei, os consórcios públicos e os convênios de

cooperação com os entes federados.

Não obstante a competência do Estado para legislar sobre a matéria, o art. 14 da

Lei nº 18.036, que se pretende alterar, foi explicitamente revogado pelo art. 32 da Lei

nº 18.309, de 2009, que criou a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento

de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG. A

revogação de determinada regra ou comando normativo, como é o caso em questão,

acarreta perda de vigência, uma vez que o preceito foi excluído do sistema normativo

do Estado. Consequentemente, não há possibilidade, sob a ótica do Direito, de

modificar algo que não integra o ordenamento positivo, o que torna antijurídica a

proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.554/2009.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.



____________________________________________________________________________
1325

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.588/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 3.588/2009 institui o

Selo Jovem.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/8/2009 e, em seguida,

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto vem a esta Comissão a fim de ser apreciado preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto no art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.588/2009 visa a instituir o Selo Jovem, a ser concedido às

entidades que se destacarem no desenvolvimento de projetos destinados à inserção

do jovem na sociedade. Dispõe que o Poder Executivo constituirá um colegiado,

vinculado à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, que, entre outras

atribuições, fixará os requisitos para a obtenção do Selo, bem como indicará as

entidades habilitadas a recebê-lo. Em seu art. 3º, determina que as entidades

contribuintes do ICMS que receberem o Selo Jovem poderão obter incentivo fiscal na

forma a ser fixada pelo Poder Executivo, até o limite de 12% do valor dessa

contribuição.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos dotados de autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico. À União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse

nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República, e aos Municípios,

sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Constituição. É a chamada competência residual, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.
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A matéria em análise pertence ao campo de competência legislativa do Estado, e a

deflagração de seu processo legislativo não se inclui entre aquelas previstas no art.

66 da Constituição do Estado como de competência reservada do Governador, do

Presidente da Assembleia, nem do titular do Poder Judiciário, do Ministério Público ou

do Tribunal de Contas.

Cabe destacar que o inciso XVII do art. 90 da Constituição do Estado prevê como

competência privativa do Chefe do Executivo conferir condecoração e distinção

honoríficas, sem, contudo, reservar- lhe a instituição dessas honrarias.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição da homenagem de que

trata o projeto em tela pode ser objeto de disciplina jurídica por parte dos Estados

componentes do sistema federativo e por iniciativa de membro desta Casa.

Pelo exame da proposta, entretanto, parece inadequada a adoção da palavra “selo”,

que é utilizada comumente para certificar que determinado produto ou serviço atende

a um determinado padrão de qualidade, jamais para indicar prêmio ou

reconhecimento pela atuação destacada de uma pessoa ou entidade.

Para esse caso, encontra-se consagrada na legislação estadual a palavra

“medalha”, esta conferida a pessoas ou entidades em reconhecimento de sua

atuação. O reconhecimento que o poder público confere por meio de uma medalha

não tem, como regra, prazo de validade, mas fica associado ao ano ou ao período em

que ela foi concedida.

Ademais, a concessão de um selo a ser utilizado na divulgação de produtos e

serviços requer um acompanhamento das atividades empresariais para a

confirmação da continuidade do cumprimento dos requisitos exigidos para tanto.

Nesse caso, deve haver previsão do responsável por essa fiscalização e da

prerrogativa de organizar a administração pública, atribuindo-lhe competência, que é,

no caso, segundo o inciso III, “f”, do art. 66 da Constituição do Estado, do

Governador.

O projeto, em seu art. 2º, impõe ao Poder Executivo constituição de um órgão

colegiado vinculado à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, conferindo-

lhe atribuição, o que fere o disposto no art. 66, inciso III, da Constituição do Estado,

que trata das matérias cuja competência para deflagrar o processo legislativo é
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privativa do Governador do Estado, bem como o princípio de independência e

harmonia entre os Poderes.

É importante considerar, ainda, que o projeto, em seu art. 3º, dispõe que as

entidades contribuintes do ICMS que receberem a homenagem poderão obter

incentivo fiscal na forma a ser fixada pelo Poder Executivo, até o limite de 12% do

valor dessa contribuição. Não obstante sua louvável intenção, a proposta afronta

dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Afinal, a referida lei, no tocante a

renúncia de receita, impõe rigorosos limites a serem observados pelo legislador.

Dispõe o art. 14 da LRF:

“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

‘caput’, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de

base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e

outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o

‘caput’ deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará

em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica:

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art.

153 da Constituição, na forma do seu § 1o;

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos
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de cobrança.”.

Observamos, também, que o art. 155, § 2°, incisos V I e XII, da Constituição da

República condiciona à prévia manifestação do Conselho Nacional de Política

Fazendária - Confaz - a concessão de incentivo de natureza tributária relacionado ao

ICMS. Nesse sentido, vale transcrever a posição do Supremo Tribunal Federal

manifestada por ocasião da Adin 2458-MC/AL:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei n.º 6.004, de 14 de abril

de 1998, do Estado de Alagoas. Concessão de Benefícios Fiscais relativos ao ICMS

para o setor sucroalcooleiro. Alegada violação ao art. 155, § 2.º, XII, ‘g’, da

Constituição Federal. Ato normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia

e necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal, como

expressamente revelado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz,

contraria o disposto no mencionado dispositivo constitucional. Medida cautelar

deferida, com efeito ‘ex tunc’ ”.

Assim, verifica-se que a medida proposta pelo art. 3º do projeto não pode

prosperar.

Em virtude de tais considerações e visando ao aperfeiçoamento da redação da

proposição, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.588/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Medalha Entidade Amiga do Jovem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Medalha Entidade Amiga do Jovem, a ser concedida

anualmente às entidades que se destacarem no desenvolvimento de projetos

destinados à inserção do jovem na sociedade.

Art. 2º - A entidade agraciada com a medalha irá recebê-la do Governador do

Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.175/2007

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 1.175/2007 dispõe

sobre a obrigatoriedade de comunicação de nascimentos sem identificação de

paternidade à Defensoria Pública.

Aprovado no 1º turno, retorna agora o projeto a esta Comissão para receber

parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, V, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame determina que os oficiais de registro civil das pessoas

naturais remetam, mensalmente, ao núcleo da Defensoria Pública da respectiva

circunscrição a relação por escrito dos registros de nascimento, lavrados em seus

cartórios, nos quais não conste a identificação de paternidade. O projeto estabelece,

ainda, que essa relação deverá conter todos os dados informados no ato do registro

de nascimento, especialmente o endereço da mãe do recém-nascido e o nome e o

endereço do suposto pai, se este tiver sido indicado pela genitora quando da lavratura

do registro. A proposição estabelece também que deverá ser informado, na lavratura

desses registros, que as genitoras têm o direito de propor, em nome da criança, a

competente ação de investigação de paternidade visando à inclusão do nome do pai

no referido registro de nascimento.

Conforme a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança

e do Adolescente - ECA -, o reconhecimento do estado de filiação é direito

personalíssimo, indispensável e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais

ou seus herdeiros, sem nenhuma restrição. O reconhecimento de paternidade

geralmente é feito no ato do registro, mas pode ser realizado em qualquer tempo,

seja por escritura pública, instrumento particular ou manifestação direta e expressa

perante um Juiz. Embora o reconhecimento do estado de filiação seja um direito

garantido, ainda é grande o número de crianças e jovens que se veem privados dele.
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Seguramente, crianças sem o reconhecimento da paternidade terão um futuro

previsível de transtornos e constrangimentos. Caracteriza violação ao princípio da

dignidade da pessoa humana cercear o direito de conhecimento da origem genética.

Convém destacar que a Constituição Federal, no art. 229, consagra o princípio da

paternidade responsável, ao assegurar que os pais têm o dever de assistir, criar e

educar os filhos menores. Estabelece, ainda, em seu art. 227, que é dever da família,

da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à

convivência.

Para que toda pessoa tenha garantido o direito de filiação previsto no ECA, foi

aprovada a Lei Federal nº 8.560, de 1992, que regula a investigação de paternidade

dos filhos havidos fora do casamento. Segundo essa lei, em registro de nascimento

de menor apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao Juiz certidão

integral do registro e dados do suposto pai (nome e prenome, profissão, identidade e

endereço), a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação. Se o

suposto pai não atender a notificação judicial no prazo de 30 dias ou negar a alegada

paternidade, o Juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para

que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade.

Após a recente edição da Lei Federal nº 12.004, de 2009, em ações de investigação

de paternidade, a recusa do suposto pai em se submeter ao exame de código

genético - DNA - gera a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com

o contexto probatório.

Dessa forma, entendemos que o Estado deve incluir em seu ordenamento jurídico

normas destinadas a garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. A Defensoria

Pública, de posse das informações constantes nos registros de nascimento lavrados

em cartório, conforme determina a proposição em análise, poderá interpor as

competentes ações em favor das crianças.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.175/2007.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro, relator - Jayro Lessa.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.857/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 1.857/2007 “dispõe

sobre a concessão de incentivo a empresa que contratar empregados egressos do

sistema prisional e dá outras providências”.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 2, retorna agora a proposição a esta Comissão para receber parecer para

o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, XV, do Regimento

Interno.

A redação do vencido, em anexo, é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por escopo que empresa domiciliada no Estado

contrate detentos ou egressos do sistema penitenciário e receba incentivo fiscal

mediante certificado expedido pelo poder público, na forma a ser fixada em decreto

do Poder Executivo. O mencionado certificado poderá ser utilizado no pagamento de

tributos estaduais, observado o número de empregados absorvidos pela empresa,

nos termos da regulamentação mencionada.

A Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, apresentou substitutivo que

adequou a proposição a limites derivados da estrutura tributário-financeira do pacto

federativo determinado na Constituição de 1988, sem perda da substância do projeto,

conforme verificou esta Comissão em seus pareceres no 1º turno. Em síntese, a

forma assumida no 1º turno traduz de maneira aperfeiçoada o conteúdo original da

proposição, substituindo a fórmula vinculada a incentivos e benefícios fiscais pela

concessão de subvenção econômica.

Ressalte-se que as intervenções produzidas no 1º turno, consubstanciadas no

vencido anexo, incorporam contribuições oriundas do Projeto de Lei nº 3.474/2009,

de autoria do Poder Executivo, anexado à proposição em análise, que estabelece

bases legais para o Projeto Regresso, vinculado ao Programa de Reintegração Social

do Egresso do Sistema Prisional - Presp -, vinculado à Secretaria de Estado de

Defesa Social - Seds -, que foi instituído por meio do Decreto no 45.119, de 2009, e
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se destina ao fomento à inserção dos egressos do sistema prisional mineiro no

mercado de trabalho.

De acordo com o vencido, serão beneficiárias da subvenção econômica as pessoas

jurídicas que satisfaçam os requisitos estabelecidos em regulamento e que

comprovem regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -, ao

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - e à Fazenda Estadual. Em

decreto serão definidas as condições operacionais para a implementação e a

execução do projeto e para o pagamento, o controle e a fiscalização da subvenção

autorizada pela lei, assim como a forma para o credenciamento das empresas

interessadas em participar do projeto e para o acesso do egresso ao projeto,

incluindo especificações técnicas e previsão de vagas para mulheres. Estatui-se,

ainda, que a fonte de recursos para o cumprimento da lei será determinada na Lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO - e na Lei Orçamentária Anual - LOA -, mediante

dotações orçamentárias da Seds, em rubrica específica para esse fim.

Conforme exame realizado no 1º turno, e pelos mesmos fundamentos, centrados

em uma correlação absoluta entre a proposta em questão e os princípios que

informam a defesa social, especificamente a execução penal, os objetivos a que se

destina o sistema de execução penal e a ação estatal no campo da segurança da

sociedade, verificamos que o projeto de lei sob análise é oportuno e adequado. Além

disso, estabelece benefício para as empresas que assumam comportamento não

discriminatório e de promoção social, na seleção e admissão de empregados, o que

é, evidentemente, meritório e merecedor do incentivo estatal.

Observe-se que, apesar dos inegáveis méritos da proposição, o art. 7º do vencido é

restritivo, pois sua redação impede que empresas com menos de 20 empregados

recebam a subvenção prevista, o que cria uma situação de desigualdade e, mais que

isso, conflita com a lógica interna da proposição, que indica o caminho do mais amplo

alcance do fomento econômico para a maximização do benefício social. Esse

dispositivo acabaria restringindo sobremaneira o número de empresas beneficiadas,

pois, segundo o Cadastro Central de Empresas do IBGE, datado de 2006, cerca de

82,6% das empresas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - têm

até quatro empregados.
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Por essa razão após entendimentos do relator com os membros da Comissão de

Segurança Pública, a Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados João Leite,

Rômulo Veneroso e Durval Ângelo, apresentamos emenda à proposição, com o

objetivo de alterar o art. 7º do vencido, de forma a prever uma correlação entre o

número total de empregados da empresa contratante e o número de egressos a

serem contratados. Com essa mudança, as pequenas e microempresas, cuja

dimensão foi assinalada, também poderão ser beneficiadas com a subvenção

econômica prevista na proposição.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.857/2007,

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, a seguir

apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 7º do vencido no 1º turno a seguinte redação:

“Art. 7º - O número de egressos 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:

I - de 3 a 20 empregados: 1 egresso;

II - de 21 a 50 empregados: até 2 egressos;

III - de 51 a 100 empregados: até 4 egressos;

IV - de 101 a 150 empregados: até 6 egressos;

V - de 151 a 200 empregados: até 8 egressos;

VI - de 201 a 250 empregados: até 10 egressos;

VII - de 251 a 300 empregados: até 12 egressos;

VIII - de 301 a 350 empregados: até 14 egressos;

IX - de 351 a 400 empregados: até 16 egressos;

X - de 401 a 450 empregados: até 18 egressos;

XI - de 451 a 500 empregados: até 20 egressos;

XII - acima de 500 empregados: até 5% (cinco por cento) do quadro de

empregados.”.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2009.
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Joao Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Durval Ângelo.

PROJETO DE LEI Nº 1.857/2007

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas

que contratarem egressos do sistema prisional do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica às

pessoas jurídicas que contratarem, na forma estabelecida em regulamento, egressos

do sistema prisional do Estado, 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 - A subvenção econômica de que trata esta lei tem como objetivo favorecer a

reinserção social do egresso do sistema prisional do Estado, por meio de incentivo à

criação de postos de trabalho.

Art. 3º - A concessão da subvenção econômica de que trata esta lei será feita por

meio de programa gerido e executado pela Secretaria de Estado de Defesa Social -

Seds.

Art. 4º - Serão beneficiárias da subvenção econômica as pessoas jurídicas que

satisfaçam os requisitos estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único - Para beneficiar-se da subvenção econômica a que se refere o

“caput”, as pessoas jurídicas deverão comprovar regularidade perante o Instituto

Nacional do Seguro Social - INSS -, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS - e a Fazenda Estadual.

Art. 5º - O Poder Executivo especificará em regulamento:

I - as condições operacionais para implementação e execução do programa a que

se refere o art. 3º e para o pagamento, o controle e a fiscalização da subvenção

econômica de que trata esta lei;

II - as condições para o credenciamento das empresas interessadas em participar

do programa a que se refere o art. 3º;

III - as condições para o acesso do egresso do sistema prisional do Estado ao

programa a que se refere o art. 3º desta lei, incluindo as exigências técnicas
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pertinentes e a destinação de vagas para as mulheres egressas do sistema prisional

do Estado.

Art. 6º - As pessoas jurídicas que atenderem ao disposto nesta lei receberão

subvenção econômica, mediante assinatura de termo de compromisso, no valor

correspondente a dois salários mínimos por cada empregado contratado, concedida

trimestralmente pelo tempo que durar o contrato de trabalho e pelo prazo máximo de

vinte e quatro meses.

Art. 7º - As pessoas jurídicas que receberem subvenção econômica nos termos

desta lei poderão contratar número de egressos que representem, no máximo, 5%

(cinco por cento) do respectivo quadro de pessoal.

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 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. 9º - É vedada a contratação de que trata esta lei de cônjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau inclusive, de

diretores, sócios e administradores das pessoas jurídicas contratantes.

Art. 10 - A pessoa jurídica que descumprir as disposições desta lei ficará impedida

de participar do programa a que se refere o art. 3º pelo prazo de vinte e quatro

meses, a partir da data da comunicação da irregularidade e deverá restituir ao Estado

os valores recebidos devidamente corrigidos conforme disposto em regulamento.

Art. 11 - Os recursos destinados à subvenção econômica de que trata esta lei serão

provenientes de dotações orçamentárias da Seds, observado o disposto na Lei de

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Os dispêndios anuais com a subvenção a que se refere o “caput”

ficam limitados ao montante previsto na dotação orçamentária anual da Seds, em

rubrica específica para esse fim.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.134/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o Projeto de Lei no 2.134/2008 altera o art.

8o da Lei no 10.501, de 1991, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da

criança e do adolescente, cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente e dá outras providências.

Aprovado no 1o turno, com a Emenda no 1, da Comissão de Administração Pública,

retorna agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2o turno, nos

termos do art. 102, I, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em exame pretende alterar o art. 8o da Lei no 10.501, de 1991, o qual

cuida da composição do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente, incluindo, entre os representantes do poder público, aqueles

provenientes das Secretarias de Estado de Esportes e da Juventude, de Cultura e de

Governo.

Com o propósito de embasar a elaboração do parecer no 1o turno, o relator da

matéria na Comissão de Constituição e Justiça apresentou requerimento a fim de que

a Pasta de Desenvolvimento Social se manifestasse acerca das questões afetas à

matéria. Em cumprimento à diligência, foram enviados a essa Comissão, por meio do

Ofício nº 026/2008, pareceres oriundos das Secretarias de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese - e de Esportes e da Juventude - Seej.

Primeiramente, esclareceu a Sedese, no parecer elaborado por sua assessoria

jurídica, que os incisos VII e VIII do art. 19 da Lei Delegada no 112, de 2007, que

dispõe sobre a organização e a estrutura da administração pública do Poder

Executivo, definiram como Pastas distintas e autônomas a Sedese e a Seej, em

substituição à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. A nova

estrutura orgânica da Sedese foi instituída na Lei Delegada no 120, de 2007, que

revogou a Lei Delegada no 58, de 2003. Já no que toca à Seej, sua estrutura foi

instituída na Lei Delegada no 121, de 2007, e da Pasta faz parte a Coordenadoria
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Especial da Juventude, composta pelas Superintendências de Reinserção do Jovem,

de Inclusão do Jovem e de Mobilização do Jovem. Integra sua área de competência o

Conselho Estadual da Juventude.

O art. 2o da Lei Delegada no 121 definiu, ainda, que a Seej tem as finalidades de

planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as atividades setoriais a cargo do Estado

que visem ao desenvolvimento social, por meio de ações relativas ao protagonismo

juvenil.

Em sequência, a Seej, em seu parecer, posicionou-se favoravelmente à aprovação

do projeto de lei em análise, destacando que a inclusão de representantes da Pasta

no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente resultará em uma

atuação mais significativa em prol do desenvolvimento do esporte para crianças e

adolescentes, com mais participação dos jovens, afastando-os da ociosidade e

redirecionando-os para uma vida mais saudável e ativa, com melhores perspectivas.

Destacou, também, que compete à Seej, nos termos do inciso I do art. 2o da Lei

Delegada no 121, elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer e de

promoção do protagonismo juvenil e as políticas antidrogas, bem como as ações

necessárias à sua implantação.

Por fim, ressaltou a Seej que os arts. 4o e 71 da Lei Federal no 8.069, de 13/7/90,

que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, definem, com

objetividade e clareza, o esporte e a cultura como área dos direitos da população

infanto-juvenil. Dessa forma, concluiu que a inclusão das Pastas de Cultura, de

Governo e de Esportes e da Juventude no Conselho Estadual dos Direitos da Criança

e do Adolescente é conveniente para a plena realização de direitos estabelecidos no

referido estatuto, para o cumprimento das obrigações do próprio Conselho e para o

atendimento da legislação federal, a fim de articular e integrar os diferentes níveis de

apoio governamental, garantindo mais eficácia aos direitos das crianças e dos

adolescentes.

Dessa forma, é preciso reconhecer a oportunidade e a conveniência das medidas

propostas no projeto.

Visando a aprimorar a proposição no que toca à técnica legislativa, bem como

adequar a Lei no 10.501, de 1991, às mudanças promovidas pela Lei Delegada no



____________________________________________________________________________
1338

112, de 2007, na estrutura administrativa do Estado, com alteração de denominação

e competências de secretarias de Estado, apresentamos, na conclusão deste

parecer, o Substitutivo no 1.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2o turno, do Projeto de Lei no

2.134/2008 na forma do Substitutivo no 1 ao vencido no 1o turno, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera o art. 8° da Lei n° 10.501, de 17 de outubro  de 1991, que dispõe sobre a

política estadual dos direitos da  criança  e do adolescente, cria o Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O “caput” e os §§ 1° e 2° do art. 8° da L ei n° 10.501, de 17 de outubro de

1991, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° - O Conselho Estadual dos Direitos da Cria nça e do Adolescente é

composto por vinte e quatro membros, respeitada a representação paritária entre o

poder público e a sociedade civil.

§ 1° - O poder público será representado no Conselh o Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente pelo titular ou por servidor com poder de decisão dos

seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Cultura;

II - Secretaria de Estado de Defesa Social;

III - Secretaria de Estado de Educação;

IV - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude;

V - Secretaria de Estado de Fazenda;

VI - Secretaria de Estado de Governo;

VII - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

VIII - Secretaria de Estado de Saúde;

IX - Subsecretaria de Assistência Social da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social;

X - Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Social;

XI - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

XII - Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

§ 2º - As entidades não governamentais de promoção, atendimento direto, defesa,

garantia, estudo e pesquisa dos direitos da criança e do adolescente reunir-se-ão em

fórum próprio, convocado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e

fiscalizado por um membro do Ministério Público, para escolher os doze

representantes da sociedade civil e os respectivos suplentes que integrarão o

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.”.

Art. 2º - O mandato dos representantes que passam a integrar o Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente nos termos desta lei terá início na primeira

reunião do Conselho, no exercício de 2010.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João, relator - Gustavo Valadares - Neider

Moreira - Ivair Nogueira.

PROJETO DE LEI Nº 2.134/2008

(Redação do Vencido)

Altera o art. 8º da Lei nº 10.501, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a

Política  Estadual dos Direitos da  Criança  e do Adolescente, cria o Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 8º da Lei nº 10.501, de 17 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente é

composto por 26 (vinte e seis) membros que representarão, paritariamente, o poder

público e a sociedade civil, integrando a representação do poder público nesse

Conselho a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, a Secretaria de Estado

de Cultura e a Secretaria de Estado de Governo.” .

Art. 2o - Esta lei entra em vigor para o próximo mandato do Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente, em 2010.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.352/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.352/2009 tem

como finalidade reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP

- localizadas em Minas Gerais.

Aprovado no 1º turno, na forma apresentada, retorna agora a este órgão colegiado

a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com

o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.352/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades da

Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP - localizadas em Minas Gerais, que, sob a

influência da justiça e da caridade, desenvolvem um trabalho voltado para aliviar o

sofrimento dos menos favorecidos.

Ademais, ratifica a proposição que a declaração de utilidade pública de cada

unidade autônoma da Sociedade São Vicente de Paulo, dotada de personalidade

jurídica própria, se fará por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998.

De acordo com o ordenamento jurídico vigente, o reconhecimento da relevância

social de entidade privada não constitui assunto de competência privativa de nenhum

dos entes da Federação, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado

membro.

Cabe ressaltar que o trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo abrange as

“obras unidas”, que incluem creches, educandários, asilos, entre outras instituições

mantidas e administradas pela organização. Algumas unidades vicentinas promovem

cursos que visam à inclusão social das famílias assistidas, como os de alfabetização

e de geração de renda. Trata-se das chamadas “obras especiais”. Meio milhão de

brasileiros recebe o apoio da SSVP, que, semanalmente, distribui mais de 800 mil

quilos de alimentos, arrecadados por meio de campanhas junto aos colaboradores,

além de remédios, roupas, materiais escolares e utensílios diversos.
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Assim, fomenta o espírito de solidariedade, além de colaborar para a melhoria da

sociedade através de obras sociais e filantrópicas.

Ratificamos, portanto, o entendimento desta Comissão de que é meritório o projeto

de lei em análise, por reconhecer a relevância social das atividades desenvolvidas

pela Sociedade São Vicente de Paulo no âmbito de Minas Gerais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.352/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 566/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 566/2007, de autoria do Deputad o Fábio Avelar, que dispõe

sobre a Política Estadual de Estímulo à Construção de Barragens e de

Desenvolvimento Econômico das Regiões dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e

Norte de Minas, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 566/2007

Dispõe sobre a política estadual de estímulo à construção de barragens para o

desenvolvimento econômico do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituída a política estadual de es tímulo à construção de barragens

para o desenvolvimento econômico do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

Parágrafo único – A área de abrangência da política de que trata esta lei

corresponde à do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais

– Idene –, definida no art. 2° da Lei n° 14.171, de  15 de janeiro de 2002.



____________________________________________________________________________
1342

Art. 2° – A política de que trata esta lei tem por objetivos:

I – combater os efeitos da seca e melhorar a oferta de água no semiárido mineiro;

II – promover a conservação das águas;

III – assegurar a proteção e o uso sustentável e múltiplo dos recursos hídricos;

IV – promover o desenvolvimento econômico e social do Norte e Nordeste de Minas

Gerais;

V – incentivar o turismo na área de abrangência da política de que trata esta lei;

VI – otimizar e integrar as iniciativas públicas e privadas de gerenciamento dos

recursos hídricos;

VII – contribuir para a captação de recursos financeiros e fomentar as ações e

atividades voltadas para a melhoria da oferta de água no semiárido mineiro.

Parágrafo único – No âmbito da política de que trata esta lei, será dada prioridade

às ações de contenção das águas pluviais por meio de microbarragem, barraginha,

tanque ou estrutura similar, respeitada a viabilidade técnica e de localização.

Art. 3° – Para a consecução dos objetivos previstos  nesta lei, incumbe ao Estado,

entre outras medidas de apoio às iniciativas públicas e privadas:

I – criar programas, instituir projetos, planos e grupos técnicos, em articulação com

a sociedade civil organizada;

II – abrir linhas de crédito e conceder incentivos fiscais;

III – realizar obras de infraestrutura;

IV – incentivar o cooperativismo;

V – consignar dotação orçamentária específica.

Art. 4° – O Estado dará suporte técnico, financeiro  e operacional aos Municípios

que desenvolvam ações, projetos e programas de construção de barragens em

consonância com os objetivos previstos nesta lei e estimulará, por meio de parcerias,

convênios, acordos ou ajustes, a implantação de empreendimentos que visem à

construção de barragens e ao uso sustentável e múltiplo das águas.

Art. 5° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 702/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 702/2007, de autoria do Deputad o Sargento Rodrigues, que

dispõe sobre a informação de quitação de débitos anteriores nos instrumentos de

cobrança enviados ao consumidor, foi aprovado em 2° turno, com a Emenda n° 1 ao

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Esta Comissão, após analisar o projeto, verificou a ocorrência, no texto aprovado,

de vícios de linguagem e falhas de estruturação merecedores de reparo.

Para sanar as incorreções, a Comissão procedeu à supressão de comandos

repetitivos e expressões exemplificativas, à reordenação de disposições, mediante

deslocamentos e aglutinações, e à renumeração de dispositivos, de forma a garantir a

concisão da linguagem e a coesão do texto, exigências impostas pela técnica

legislativa. Todas as operações realizadas pela Comissão mantiveram rigorosamente

o conteúdo do texto aprovado.

Assim, registre-se que, entre outras alterações, o prazo a que se refere o § 2° do

art. 1º foi definido do inciso I do “caput”; o conteúdo do § 4° do art. 1° foi incluído no

“caput” do mesmo artigo; o § 6° foi transformado no  inciso III do “caput” e a

disposição contida no § 7° foi incorporada ao conte údo do inciso I.

Em face do exposto, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,

que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 702/2007

Obriga o fornecedor a informar, no instrumento de cobrança enviado ao

consumidor, a quitação de débitos anteriores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O fornecedor informará ao consumidor, no instrumento de cobrança

relativo a contrato com pagamento continuado:

I – a relação discriminada das parcelas quitadas e não quitadas, referentes aos

doze meses anteriores ao da cobrança, sendo as quitadas, identificadas pela palavra
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“quitado” e acompanhadas da data de pagamento;

II – o período de duração do contrato, discriminando dia, mês e ano de início e

término e informações sobre multa rescisória, caso prevista;

III – o detalhamento dos encargos incidentes sobre as parcelas vencidas.

§ 1° – Para os fins desta lei, entende-se por instr umento de cobrança o documento

em que conste informação ao consumidor de débito vincendo ou vencido.

§ 2° – A informação determinada nesta lei será pres tada independentemente da

periodicidade do vencimento das parcelas.

§ 3° – É vedada a apresentação exclusiva do valor t otal do débito, obtido pela soma

das parcelas não quitadas no período a que se refere o inciso I do “caput”.

Art. 2° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator às sanções

previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembr o de 1990.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor sessenta dias apó s sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 896/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 896/2007, de autoria do Deputad o Delvito Alves, que institui a

Política Estadual de Desenvolvimento Industrial da Região Noroeste do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido

no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 896/2007

Dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da Região Noroeste do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A política de desenvolvimento industrial da Região Noroeste do Estado
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será empreendida mediante programas de apoio e desenvolvimento das pequenas e

microempresas, de desenvolvimento industrial e de atração e promoção industrial,

com a observância das seguintes diretrizes:

I – incentivo à industrialização da região, com o aproveitamento de sua vocação

agropecuária, visando ao desenvolvimento econômico e social;

II – atração de empresas para a ocupação de áreas industriais;

III – viabilização do funcionamento das indústrias nos polos industriais e distritos

agroindustriais;

IV – fomento e revitalização do transporte ferroviário para o escoamento de

produtos regionais;

V – ampla divulgação dos projetos a serem implantados em parceria com a

iniciativa privada;

VI – participação de representantes do Poder Legislativo e da sociedade civil

organizada em todas as fases de elaboração dos programas da política de

desenvolvimento industrial.

Art. 2° – Na articulação da política de que trata e sta lei, será respeitado o perfil

econômico da região, privilegiando-se os projetos relacionados com o setor

agropecuário e com o agronegócio.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.272 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.272/2009, de autoria do Deput ado Juarez Távora, que declara

de utilidade pública a entidade Grupo Teatral Inconfidência, com sede no Município

de Ritápolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.272/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Teatral Inconfidência, com sede no Município

de Ritápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Teatral Inconfidência, com

sede no Município de Ritápolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.440 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.440/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Preto o imóvel

que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.440/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Rio Preto imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no local

denominado Água Parada, Distrito de Felisberto Caldeira, naquele Município,

registrado sob o n° 7.773, a fls. 283-284 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Diamantina.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Núcleo Zuma Rocha Santos e à construção de prédio para

abrigar creche municipal.
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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. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/8/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. Maria das

Graças Oliveira, ocorrido em 26/8/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2009

ATAS

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.672 a

3.678/2009 - Requerimentos nºs 4.471 a 4.477/2009 - Comunicações: Comunicações

dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro Nascimento - Interrupção e reabertura

dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues -

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata
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- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.672/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa Fubá Suado, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa

Fubá Suado, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2009.

Carlin Moura

Justificação: A Associação Cultural e Recreativa Fubá Suado, com sede no

Município de Contagem, fundada em 1º/5/92, é uma entidade com personalidade

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

A referida Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais tem por finalidade promover o

esporte, o lazer e a cultura entre os moradores da região e associados,

especialmente o folclore mineiro, com a realização de festas e danças e o resgate da

cultura junina.

Promove ainda programas visando afastar a juventude da violência, por meio de

práticas esportivas, cultura, arte e educação.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de grande

importância para a Associação, pois, com essa documentação, poderá firmar

parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação

de seu trabalho e a continuidade dos seus projetos junto à população, contribuindo

assim com o Estado no seu dever de promover o acesso de todos os cidadãos à
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cultura.

- 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 3.673/2009

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Vila Reis, com sede no Município de

Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Esporte Clube Vila Reis, com sede no

Município de Cataguases.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: O Esporte Clube Vila Reis, com sede no Município de Cataguases,

tem por finalidade desenvolver e defender a prática do futebol amador como forma de

entretenimento e fortalecimento das ações sociais e esportivas, sem nenhuma

descriminação.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da referida

entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº

12.972, de 27/7/98.

O Esporte Clube Vila Reis funciona regularmente há mais de um ano, e sua

Diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração

pelas funções que exercem, conforme declaração do Prefeito Municipal de

Cataguases.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.674/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Capivara, com
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sede no Município de Corinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Capivara, com sede no Município de Corinto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2009.

Walter Tosta

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais da Capivara, com sede no

Município de Corinto, fundada em 22/9/2007, é uma associação sem fins econômicos.

Tem como objetivo promover ações de incentivo à geração de emprego e renda na

comunidade onde se situa e nas regiões vizinhas, em benefício de seus associados;

integrar as ações com programas estaduais ou federais para a geração de emprego e

renda e melhorar as condições de vida dos seus associados por meio do

aprimoramento profissional obtido mediante participação em cursos de capacitação.

A entidade também promove a cultura do associativismo e a defesa dos direitos

fundamentais de seus associados, beneficiando-os e a seus dependentes com ações

que buscam alternativas econômicas, culturais, desportivas e sociais para

proporcionar melhor convívio.

A Associação é integrada por 15 pequenas associações de produtores rurais de

Corinto, que estão localizadas a grande distância da sede do Município. A entidade

atende a uma população carente, ordeira e trabalhadora, que luta diuturnamente para

sobreviver com dignidade.

Pelas razões expostas, o trabalho da Associação dos Produtores Rurais da

Capivara é extremamente meritório, e a entidade, portanto, é merecedora de ter

declarada sua utilidade pública, tendo assim mais condições de desempenhar sua

elevada missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.675/2009

Declara de utilidade pública a Associação Evangélica Lar Ebenézer, com sede no

Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica Lar Ebenézer,

com sede no Município de Araxá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação Evangélica Lar Ebenézer, fundada em 2004, na cidade

de Araxá, possui múltiplos objetivos de cunho assistencial, consignados no art. 2º do

seu estatuto, dirigidos preponderantemente à população idosa.

Entre as suas finalidades, de relevante interesse social, destacam-se: zelar pelos

direitos dos idosos carentes; reivindicar dos poderes públicos benefícios para as

pessoas da terceira idade, e do sistema público de saúde melhoria no atendimento;

promover e estimular palestras, encontros, seminários e cursos, objetivando à união

dos seus associados e da comunidade em geral, bem como esclarecer a todos sobre

assuntos de interesse comum; realizar eventos culturais, sociais e de lazer; e

executar atividades de promoção social e outras diversas ações de natureza

assistencial.

Pelo que foi mencionado, mesmo longe de estar esgotada a relação dos objetivos a

que se propõe, a entidade em referência faz jus ao título 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 3.676/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Ouro Branco - Apiouro

-, com sede no Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Ouro

Branco - Apiouro -, com sede no Município de Ouro Branco.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2009.

Padre João

Justificação: A Associação dos Apicultores de Ouro Branco é uma associação civil,

sem fins lucrativos, fundada em 10/8/2006. Tem por finalidades agregar apicultores

para a produção e distribuição de mel, própolis, cera e demais produtos relacionados

à apicultura no mercado interno e externo; prestar assistência técnica a seus

associados; realizar ou participar de exposições, feiras e promoções para estimular o

consumo de mel e outros produtos da apicultura; promover estudos e a difusão de

conhecimentos por meio de cursos de apicultura racional e meliponicultura, de flora

apícola, de produção e utilização de produtos de abelhas, produção de rainhas,

enxames e de materiais e equipamentos apícolas; colaborar com o ensino oficial e

particular, realizando palestras, prestando informações, promovendo cursos e

cedendo materiais apícolas para feiras e exposições de ciências; manter uma

biblioteca de livros de apicultura e de outros assuntos de interesse dos associados;

manter intercâmbio ou firmar convênio com outras associações de apicultura;

promover a defesa da natureza e manter intercâmbio com as entidades que a

protegem; organizar, para os seus associados, viagens isoladas ou em grupo, com

finalidades técnicas ou sociais; participação em eventos, na área nacional e

internacional; produzir, adquirir e distribuir a seus associados os produtos das

abelhas, enxames, rainhas, produtos para tratamento de abelhas, materiais,

equipamentos e implementos apícolas, livros, jornais e revistas, mudas e sementes;

criar, firmar convênios ou participar de cooperativas de produtores.

O processo objetivando a utilidade pública, encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.677/2009

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Futebol 7 Society, com sede no
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Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Futebol 7

Society, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Federação Mineira de Futebol 7 Society é uma entidade de caráter

essencialmente desportivo, de abrangência estadual, não profissional e sem fins

econômicos, com sede no Município de Belo Horizonte. Suas finalidades são

administrar e fomentar no Estado a modalidade desportiva do 7 society não

profissional; representar o esporte junto aos poderes públicos; participar de todas as

competições nacionais e regionais; cumprir e fazer cumprir as normas emanadas da

Federação Internacional de Football 7 Society; interceder perante o poder público em

defesa dos direitos e interesses legítimos das pessoas físicas e jurídicas sob sua

jurisdição; e promover atividades de divulgação e incentivo ao 7 society; entre outras.

Pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, a entidade é

administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo

exercício dos cargos que ocupam. Além disso, preenche os requisitos da Lei nº

12.972, de 1998.

Assim, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- 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 3.678/2009

Declara de utilidade pública a Associação Irmã Meire de Fátima Francisco - AME -,

com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Irmã Meire de Fátima

Francisco - AME -, com sede no Município de Sete Lagoas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2009.

Doutor Rinaldo

Justificação: A Associação Irmã Meire de Fátima Francisco - AME -, com sede no

Município de Sete Lagoas, tem sua Diretoria composta de membros de reconhecida

idoneidade moral, que não são remunerados pela função que exercem.

Trata-se de uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

finalidades, entre outras, a promoção da assistência social, da educação, da cultura,

do trabalho e do lazer, bem como o incentivo e a promoção do desenvolvimento

econômico e social sustentado, da saúde alimentar e nutricional, da assistência

médica gratuita e dos valores de ética, cidadania, paz, democracia e igualdade por

meio de pesquisas, estudos, seminários, debates, palestras e outros meios

disponíveis. A entidade não faz nenhum tipo de discriminação no desenvolvimento de

suas ações.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto, considerando que a entidade em apreço atende plenamente os requisitos

legais.

- 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 4.471/2009, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas

Ltda. pela realização da 6ª Semana Coopatos. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 4.472/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona pela desarticulação de

quadrilha e pela prisão de criminosos que vinham praticando assaltos a mão armada,

no Município de Nova Serrana e região. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.473/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação Mineira de Fisioterapeutas pelos 40 anos da

profissão no Brasil. (- À Comissão de Saúde.)
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Nº 4.474/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Fábrica de Doces Nilcéa pelos 40 anos de sua fundação.

(- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.475/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhada ao Superintendente do DNIT no Estado manifestação de repúdio por

não ter comparecido nem enviado representante à audiência pública desta Comissão

destinada a debater a implementação de medidas emergenciais no eixo norte da BR -

381. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.476/2009, da Cipe São Francisco, em que solicita seja encaminhado ao

Instituto Mineiro de Gestão das Águas pedido de informações sobre a destinação dos

recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das

Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais no ano de 2009, em especial no que

diz respeito a repasses para a Secretaria de Transportes. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.477/2009, do Deputado Doutor Rinaldo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 23º Batalhão da PMMG pelos relevantes serviços que

vem prestando à população de Divinópolis. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Elmiro Nascimento.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. 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

realização de homenagem ao Exército Brasileiro.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de logo mais, às 19h30min, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Ronaldo Magalhães e Délio Malheiros (substituindo este ao Deputado Tiago

Ulisses, por indicação da Liderança do BPS), 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 Ronaldo

Magalhães, 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 3ª Fase da Ordem

do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Almir Paraca, em que

solicita a realização de audiência pública para conhecer e debater sobre os Projetos

de Lei nºs 1.453 e 2.375/2007, e sobre a Emenda à Constituição nº 66/2008, de

autoria do Deputado Federal José Fernando Aparecido de Oliveira. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Valadares - Tiago Ulisses.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Elmiro Nascimento e Almir Paraca (substituindo a Deputada Cecília

Ferramenta, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João e Weliton Prado. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
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constante na pauta, a discutir e votar proposições da Comissão e a debater, em

audiência pública, a atual situação da Cemig no que concerne à composição de seu

quadro funcional, à segurança do trabalho e prevenção de acidentes, à centralização

de atividades administrativas e de atendimento ao usuário e à realização de

concursos públicos. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações Institucionais da

Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, em que justifica a ausência do Diretor-

Geral nesta reunião, e do Sr. Luciano Pereira da Silva, Assessor Especial do Ministro

do Meio Ambiente, acusando o recebimento das notas taquigráficas da 13ª Reunião

Ordinária e informando que o assunto será analisado por essa Assessoria; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: oficios dos Srs. José Rogério Moreira Santana, Presidente da Câmara

Municipal de Mauá (SP), e Alysson Paixão de Oliveira Alves, Superintendente

Regional do Trabalho e Emprego (17/7/2009); e do Sr. Ezequiel Souza do

Nascimento, Secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho,

e da Sra. Elbe Figueiredo Brandão, Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas (25/7/2009). A Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator o

Deputado citado a seguir: Projetos de Lei nºs 3.491, 3.492, 3.494 e 3.496/2009, em

turno único (Deputado Walter Tosta). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir os Srs. Aírton Marinho, Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego

em Minas Gerais, representando o Superintendente Regional; Ricardo Luiz Diniz

Gomes e Nelson Fonseca Leite, respectivamente, Superintendentes de Recursos

Humanos e de Relacionamento Comercial com Clientes da Companhia Energética de

Minas Gerais - Cemig -, representando o Diretor - Presidente, Sr. Djalma Bastos de

Morais; Everson Alcântara Tardeli, Presidente do Sindicato dos Eletricitários do Sul

de Minas - Sindisul -; Wilian Vagner Moreira, Coordenador-Geral do Sindicato dos

Eletricitários de Minas Gerais - Sindieletro -; e Marcelo Correia, Diretor de Formação

do Sindieletro, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Almir Paraca, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
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que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Domingos Sávio (substituindo

o Deputado Walter Tosta, por indicação da Liderança do BSD). Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

3.162, 3.176, 3.346, este com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

e 3.413 a 3.415/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira); 3.398, 3.446, 3.447, 3.451,

3.453 a 3.455, 3.457, 3.459, 3.460, 3.463, 3.467, 3.468 e 3.471 a 3.473/2009 (relator:

Deputado Walter Tosta); 3.416, 3,422, 3.425 a 3.427, 3.434 e 3.435/2009 (relator:

Deputado Elmiro Nascimento), que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.223, 4.295, 4.311 a 4.313 e 4.326/2009. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.062, 3.175, 3.234, 3.320, 3.349, 3.358, 3.360, 3.380, 3.385, 3.388 e 3.390/2009.

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 Weliton Prado e Almir Paraca (3) em

que pleiteiam sejam encaminhados pedidos de informação à Cemig, solicitando o

banco de dados contendo as ações preventivas do programa de eficiência

operacional, com a previsão de corte de pessoal entre 2008 e 2011; e à Cemig e ao

Sindieletro-MG, solicitando os nomes dos trabalhadores efetivos e terceirizados que

foram vítimas, no ano de 2008, de acidentes fatais durante o desempenho de suas

atividades; Domingos Sávio (2) em que solicita sejam encaminhados pedidos de

providência à Cemig, para que sejam colocadas em prática as ações destinadas a

garantir a melhoria das condições de trabalho dos empregados diretos e indiretos,

bem como para que envie a esta Casa relatório contendo as providências tomadas

visando à redução dos acidentes de trabalho; e ao Supremo Tribunal Federal em que

solicita seja dada prioridade ao julgamento das ações que tratam da legalidade da

terceirização de serviços, praticada por empresas de geração, transmissão e
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distribuição de energia elétrica; e Rosângela Reis, Célio Moreira e Domingos Sávio

em que pleiteiam seja enviado ofício à Mesa da Câmara dos Deputados, solicitando

agilidade na apreciação do Projeto de Lei nº 3.299/2008, o qual altera a lei que trata

do cálculo dos benefícios da Previdência Social, com o objetivo de extinguir o fator

previdenciário. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2009

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Getúlio Neiva e Sebastião Helvécio, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Getúlio Neiva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.859/2008 e

3.410/2009 (relator: Deputado Getúlio Neiva); 3.266 e 3.409/2009 (relator: Deputado

Paulo Guedes); 3.428 e 3.469/2009 (relator: Deputado Juninho Araújo); e 3.458/2009

(relatora: Deputada Gláucia Brandão), que receberam parecer por sua aprovação.

Submetido a votação é aprovado o Requerimento nº 4.332/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.435/2008; 3.209, 3.350 e 3.396/2009. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.
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Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas - Paulo Guedes.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO

DAS PENAS NO ESTADO, EM 13/8/2009

Às 10h2min, comparece na Sala das Comissões o Deputado João Leite, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a dá por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e ouvir convidados. A

seguir, comunica o recebimento de ofício do Vereador José Mansueto Fioriolo,

Presidente da Comissão de Saúde e Bem Estar Social da Câmara Municipal de Juiz

de Fora, em que encaminha histórico da atuação dessa Comissão no caso dos

acautelados internados no Hospital de Pronto Socorro - HPS. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Sandra Margareth Silvestrini de

Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado

de Minas Gerais - Serjusmig -, e Luciana de Carvalho Rodrigues Orly, servidora da

Justiça de 1ª Instância da Comarca de Ibirité, que são convidadas a tomar assento à

mesa. O Presidente, na condição de coautor do requerimento que motivou esta

reunião, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra às convidadas

para que façam suas exposições, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários e, cumprida a finalidade da reunião,

agradece a presença dos parlamentares e das convidadas, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2009.

João Leite, Presidente - Delvito Alves - Wander Borges.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/8/2009

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Padre João, Ronaldo Magalhães, Sebastião Costa e Gustavo

Valadares, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da

ata da reunião 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, acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.558, 3.567, 3.568,

3.576, 3.578, 3.581, 3.582, 3.588, 3.597, 3.605, 3.611 e 3.614/2009 (Deputado

Gilberto Abramo); 3.556, 3.557, 3.571, 3.577, 3.583, 3.594, 3.596, 3.607, 3.608 e

3.612/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.565, 3.592, 3.593, 3.603, 3.609, 3.617 e

3.618/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.559, 3.572, 3.573, 3.584, 3.585, 3.600,

3.602 e 3.615/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.561, 3.562, 3.570, 3.574, 3.587,

3.606 e 3.610/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.563, 3.564, 3.566, 3.575, 3.580, 3.586,

3.598, 3.601, 3.604 e 3.613/2009 (Deputado Padre João); e avoca a si a relatoria dos

Projetos de Lei nºs 3.560, 3.579, 3.589, 3.590, 3.591, 3.595, 3.599 e 3.616/2009.

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, dos Projetos de Lei nºs 978/2007 (relator: Deputado Gilberto

Abramo), 3.506/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ronaldo

Magalhães) e 2.997/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Chico Uejo,

em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 3.017/2009 é retirado de pauta,

atendendo a requerimento do Deputado Chico Uejo, aprovado pela Comissão. O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.227/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.305/2009 (relator: Deputado

Sebastião Costa). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 3.439/2009, no 1º turno, o Presidente defere

o pedido de vista do Deputado Padre João. 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,
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cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 3.327 e 3.541/2009 (relator: Deputado Padre

João); 3.343 e 3.532/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.476 e

3.548/2009 (relator: Deputado Chico Uejo); e 3.543/2009 (relator: Deputado Ronaldo

Magalhães). 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 que solicitam sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.530, 3.531, 3.545, 3.566, 3.550, 3.555 e

3.575/2009 e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 3.583/2009. Submetido a votação, é

aprovado requerimento dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura e Gláucia

Brandão juntamente com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática, em que solicitam seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal

manifestação de apoio ao Mandado de Segurança nº 27.799-8, impetrado pela

UFMG, bem como solicitam agilidade dessa Corte em sua apreciação. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães - Padre João - Sebastião

Costa.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/8/2009

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz e Almir Paraca, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca, 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 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. É recebido

pela Presidência requerimento do Deputado Rômulo Veneroso em que solicita seja
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realizada reunião de audiência pública com a finalidade de debater a questão da

qualidade do ar no Município de Betim. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Sávio Souza Cruz, em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública, em Sabinópolis, para discussão do conflito

que envolve o Parque Estadual da Serra Nova do Talhado; Adelmo Carneiro Leão,

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão

de Política Agropecuária e Agroindustrial para discussão sobre as perspectivas da

aquicultura e seu impacto no desenvolvimento e no meio ambiente do Estado; e

Antônio Júlio, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, em Bom

Sucesso, com a finalidade de discutir as questões da pesca predatória no Rio das

Mortes e da transposição dos peixes da Usina do Consórcio do Funil. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Irani Barbosa.

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 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/8/2009

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Lafayette de Andrada, Antônio Carlos Arantes e Gustavo Valadares (substituindo o

Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM), membros da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária; o Deputado Délio Malheiros, membro da

Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do art. 204 do Regimento

Interno. Está presente, também, o Deputado Sebastião Costa. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. O Presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei nºs 3.500 e
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3.520/2009 no turno único, cuja relatoria avocou para si. O Deputado Antônio Carlos

Arantes retira-se da reunião. Registra-se a presença dos Deputados Inácio Franco e

Juarez Távora. 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 turno

único, do Projeto de Lei nº 3.500/2009 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta com edital a ser

publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/8/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Padre João, por indicação da Liderança do PT) e os

Deputados Délio Malheiros, Lafayette de Andrada e Fábio Avelar (substituindo o

Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do BSD), 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 Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.340 e 4.342/2009. 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 Lafayette de Andrada em que solicita seja

convidada a Sra. Elissa Maria do Carmo Lourenço Xavier, Promotora de Justiça da

Comarca de Barbacena, para prestar informações sobre Termo de Ajuste de Conduta

firmado com a Prefeitura de Barbacena que trata da realização da V Conferência
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Municipal de Saúde; seja enviado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de

informação solicitando a relação de todos os inquéritos civis instaurados nos últimos

cinco anos pela Promotora de Justiça Elissa Maria do Carmo Lourenço Xavier,

contendo temática do inquérito e a sua conclusão, e a relação de todos os processos

formalizados na Justiça decorrentes dos referidos inquéritos, informando quais já

foram julgados e o teor das sentenças em 1ª instância e 2ª instância, quando houver;

Délio Malheiros em que solicita seja formulado apelo ao Presidente do Conselho da

Justiça Federal, Ministro César Asfor Rocha, com vistas a viabilizar a criação de

varas federais nos Municípios de Contagem e Betim. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Gustavo Valadares - Padre João -

Neider Nogueira.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Ruy Muniz, Fábio Avelar (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da

Liderança do BPS), e o Deputado João Leite, representando o BSD, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar,

dispensa a leitura da ata da reunião 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 acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 1.175/2007, no 2º turno, para o qual designou o relator Deputado

Vanderlei Miranda. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (15) em

que solicita seja formulado apelo à Juíza de Direito da Comarca de Serro com vistas
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ao deferimento do pedido de liminar e a que seja julgada procedente a ação de

reintegração de posse referente ao Processo nº 0671.09.005.573-3, que tem como

partes as empresas Borbagato Agropastoril S.A. e Anglo Ferrous Minas - Rio

Mineração S.A. e Lúcio da Silva Pimenta, Antônio da Silva Pimenta, Bento da Silva

Pimenta, Ronilto Rodrigues Marques e Raimundo de Almeida Silva; seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências para apurar

denúncia apresentanda pela Ten. PM Karem Mendes contra o Ten. PM Henrique

Buzatto Storck; seja encaminhado à Delegacia de Mulheres pedido de providências

com vistsa à agilização do inquérito em que figura como vítima a Ten. PM Karem

Mendes; seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para que sejam convidados a participar da próxima reunião do Colegiado das

Corregedorias o Deputado João Leite e a Ten. PM Karem Mendes, a fim de que esta

relate episódio em que foi vítima de agressão e tortura; seja encaminhada ao

Procurador-Geral de Justiça, ao Promotor de Justiça Eduardo Nepomuceno do CAO-

Patrimônio Público e à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que

sejam dadas garantidas de vida ao Vereador Sérgio Silva Balbino, seja encaminhada

ao Chefe da Polícia Civil e ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para

apuração de denúncias formuladas pelo Sr. Sérgio Silva Balbino, enviando-se cópia

das notas taquigráficas desta reunião; seja encaminhada ao Presidente e aos

Vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que

se dê publicidade ao depoimento prestado pelo Vereador Sérgio Silva Balbino nesta

reunião, enviando-se cópia das correspondentes notas taquigráficas; seja realizado

fórum técnico nesta Casa nos dias 6 e 7/5/2010 para a revisão do Plano Mineiro de

Direitos Humanos, com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social e da

Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos; seja oficializada a participação desta

Comissão no Seminário Estadual do Núcleo de Atendimento à Vítimas de Crimes

Violentos, a ser realizado em 10 e 11/9/2009; seja oficializada a participação desta

Comissão no I Congresso de Cultura Yarubá, a ser realizado em 9 e 10/10/2009, e

que esta Comissão receba, em 7/10/2009, lideranças nigerianas e religiosas yarubá;

seja oficializada a participação desta Comissão no Seminário sobre Segurança

Pública e os Direitos Humanos, a ser realizado em Espera Feliz; seja realizada
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reunião de audiência pública com representantes do Colégio Marista Dom Silvério,

para discutir constrangimentos e preconceitos sofridos pelo corpo docente e discente

dessa escola, em decorrência da suspensão das aulas, devido aos casos de gripe

H1N1 nesse estabelecimento; seja realizada visita desta Comissão à Sra. Florípedes

Barbosa Campregher, para verificar os danos causados ao imóvel de sua propriedade

em virtude da construção de prédio ao lado do referido imóvel; seja encaminhado ao

Sr. Apolo Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto Manuelzão, voto de

congratulações a proposta de trabalho desse projeto; Lafayette de Andrada, em que

solicita seja convocada a Sra. Elissa Maria do Carmo Lourenço Xavier, Promotora de

Justiça da Comarca de Barbacena, para prestar informações a esta Comissão sobre

Termo de Ajuste de Conduta firmado com a Prefeitura Municipal de Barbacena;

Sargento Rodrigues (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência

pública, com convidados que menciona, para obter esclarecimentos sobre a

instauração de apuração disciplinar em desfavor do 3º-Sargento Vanderlei Geraldo de

Melo, da 10ª Cia. PM Ind. MAT, lotado em Coromandel; e seja ouvido o Soldado

Ailson Ferraz de Brito Júnior, vítima de abuso de autoridade, supostamente praticado

pelo Ten. Valter dos Santos; Vanderlei Miranda em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para discutir a revista nos estabelecimentos prisionais, em

especial aos realizados no presídio de Bicas I. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro - Jayro Lessa.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício contendo denúncia da Sra. Kátia Ferraz Ferreira, Presidente

do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte - CVI-BH. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 568/2007 (Deputado Carlos Pimenta); e 3.035/2009

(Deputado Fahim Sawan), ambos em 2º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.238/2009, na forma do

Substitutivo nº 2, que apresenta (relator: Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.269; 4.288; 4.317; 4.346; e

4.360/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.372/2009. 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 Carlos Mosconi (2) em que solicita seja encaminhada ao Ministério

Público do Estado e à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte denúncia

recebida por esta Comissão, enviada pela Presidente do Centro de Vida

Independente de Belo Horizonte - CVI-BH -; e que seja encaminhado ofício à

Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, sugerindo seja

constituída comissão de trabalho para participar da elaboração do projeto de gestão

integrada da saúde na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -; Carlos

Pimenta em que solicita seja enviado ofício ao Secretário de Saúde pedindo

providências com vistas a determinar à Vigilância Sanitária maior rigor na fiscalização

das empresas que não querem dispensar funcionários com suspeita de terem

contraído a gripe suína (influenza A - H1N1); e Carlos Mosconi, Carlos Pimenta,

Doutor Rinaldo e Adelmo Carneiro Leão em que solicitam seja realizada reunião de
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audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 3.035/2009. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz, Deiró

Marra e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, 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. 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, o Projeto de Lei nº 3.448/2009 com a Emenda nº 1;

e o Projeto de Lei nº 3.465/2009. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 4.344, 4.345 e 4.365. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 3.330 e 3.376/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos da

Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater o Projeto de Lei nº 4/2008, que acrescenta o art. 67-A à Lei nº

9.394/96, a fim de institur o regime de dedicação exclusiva para profissionais da

educação básica pública, e dá outras providências, em tramitação no Senado

Federal; do Deputado Carlin Moura em que solicita seja encaminhado à Sra. Vanessa

Guimarães Pinto, Secretária de Educação, pedido de providências para viabilizar, em
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caráter de urgência, a construção de uma sala de informática e de uma sala para

especialista de educação e direção na Escola Estadual Dr. José Mesquita Netto,

localizada no Município de Campo do Meio. A Presidência fixa o novo horário das

reuniões ordinárias desta Comissão para as quartas-feiras, às 10h30min. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco, Juarez Távora e Ivair Nogueira,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na

data mencionada entre parênteses: da Sra. Wilma Luiza Santana, Gerente da

Unidade de Orçamento e Finanças do Ministério do Desenvolvimento e Combate à

Fome (3); da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social do

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2); e dos Srs. Daniel Silva

Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (3);

Anderson de Vasconcelos Chaves, Superintendente Regional da Codevasf; Ederson

Mantoan Zoratto, Coordenador da Assessoria de Cooperação Nacional do Cnpq

(substituto) (13/8/2009); e Eugenio da Costa Arsky, Coordenador-Geral de Convênios

da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo (substituto) (2) (14/8/2009). O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.926/2008 (Deputado Juarez Távora),
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no 2º turno; e 3.515/2009 (Deputado Adelmo Carneiro Leão), no 1º turno. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

413/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Ivair

Nogueira aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs

2.926/2008 (relator: Deputado Juarez Távora); 2.984/2009 (relator: Deputado Adelmo

Carneiro Leão); 3.210/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira) e 3.338/2009 (relator:

Deputado Jayro Lessa), todos na forma do vencido no 1º turno; 3.163/2009 (relator:

Deputado Inácio Franco) e 3.442/2009 (relator: Deputado Juarez Távora); e pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.149/2009 (relator: Deputado Juarez

Távora) e 3.300/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira, em virtude de redistribuição)

na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 3.441/2009

(relator: Deputado Inácio Franco) e 3.480/2009 (relator: Deputado Juarez Távora)

com as Emendas nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Registra-se a

presença do Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.341 e 4.358/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em

que solicita seja encaminhado ao Desembargador Sérgio Antônio de Resende,

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, pedido de informações sobre os

contratos e convênios firmados; a relação dos agentes públicos; o detalhamento da

aplicação de receitas recebidas mediante o recolhimento das custas judiciais; a

destinação dos recursos recebidos mediante o recolhimento das taxas de fiscalização

judiciária, relacionadas aos serviços notarias e de registro; e o detalhamento dos

valores relativos aos atos gratuitos praticados pelas serventias, bem como o valor

resultante do ressarcimento de suas respectivas compensações, nos últimos 2 anos.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.350 e 4.351/2009. 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 Wander Borges em que solicita seja realizada audiência pública com a

finalidade de debater a construção do terminal rodoviário metropolitano no Município

de Sabará; Gustavo Valadares em que solicita seja realizada audiência pública

destinada a discutir a inclusão dos Municípios integrantes das Bacias Hidrográficas

dos Rios Santo Antônio e Suaçuí na área de abrangência da Copasa Serviços de

Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A. - Copanor - e da

Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizada audiência pública para

debater os prejuízos sofridos pelos Municípios em razão da crise mundial, bem como

as providências a serem tomadas pela Associação Brasileira dos Municípios para

amenizar a situação; e da Deputada Cecília Ferramenta em que solicita seja

formulada manifestação de repúdio ao Superintendente do - DNIT no Estado, por não

comparecer e não enviar representante à audiência pública realizada por esta
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Comissão, em 12/8/2009, destinada a discutir a implementação de medidas

emergenciais ao longo do eixo norte da BR-381. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Carlos Gomes.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/8/2009

Às 16h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a

leitura da ata da reunião 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 discutir e votar proposições da Comissão. O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.857/2007 no 1º turno, para

receber parecer sobre as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas em Plenário, para o qual

designou relator o Deputado Tenente Lúcio. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela rejeição das Emendas nºs 1 e 3 e pela aprovação da Emenda nº 2 na forma da

Subemenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 1.857/2007 no 1º turno. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª
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SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Às 20h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Braulio Braz e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Ronaldo

Magalhães, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e a votar pareceres em fase de redação final. Suspende-

se a reunião. Reabertos os trabalhos às 20h20min, estão presentes a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Braulio Braz e Ademir Lucas (substituindo o

Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD). O Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.500/2009, do qual designou como relator

o Deputado Ademir Lucas. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.500/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas). Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

desconvoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária de amanhã, às

14h30min, convoca-os para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Ana Maria Resende.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e Domingos Sávio, 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 Domingos Sávio, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
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discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da

Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados André Quintão, Carlos Gomes e Almir

Paraca em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade

de debater o Plano Nacional de Igualdade Racial e suas implicações no Estado; e dos

Deputados André Quintão, Carlin Moura, Gustavo Valadares, Rêmolo Aloise e

Domingos Sávio em que solicitam seja realizada reunião conjunta com as Comissões

de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Defesa do Consumidor para

debaterem, em audiência pública, o contrato de parceria público-privada entre o

governo do Estado e a Empresa Nascente das Gerais, cujo objeto é a concessão da

Rodovia MG-050; e Carlin Moura em que solicita seja realizada reunião conjunta com

a Comissão de Transporte para discutirem, em audiência pública, o andamento das

obras do Programa Proacesso e dos “links” faltantes na Região do Leste Mineiro.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/8/2009

Às 10h15min, comparecem no Auditório da Faculdades Integradas de Caratinga -

Fic - a Deputada Cecília Ferramenta e o Deputado Carlos Gomes (substituindo o

Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do PT), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

Ferramenta, declara aberta a reunião e nos termos regimentais, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater os

benefícios e impactos do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, do governo

federal, na região da Vertente Ocidental do Caparaó, e comunica o recebimento da
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seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Walter Bernardes de Castro, Presidente do

Sinduscon-MG, em que justifica sua ausência nesta reunião e solicita comunicação

de futuras reuniões sobre o tema, e Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da

Prefeitura de Belo Horizonte, publicado no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. João Bosco Pessine

Gonçalves, Prefeito Municipal de Caratinga; José Geraldo Sales, Superintendente

Regional da Caixa Econômica Federal do Leste de Minas; Leonardo Monteiro,

Deputado Federal; e Grimaldo de Oliveira Bicalho, Prefeito de Inhapim e Presidente

da Associação dos Municípios da Microrregião da Vertente Ocidental do Caparaó,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Carlos Gomes, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais participantes,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Paulo Guedes, Presidente - Ademir Lucas - Carlos Gomes - Tenente Lúcio.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/8/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, 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 Tenente Lúcio,

dispensa a leitura da ata da reunião 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 as medidas preventivas que estão

sendo tomadas para evitar a propagação da influenza A (H1N1) nos

estabelecimentos prisionais, a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente comunica o recebimento da seguinte
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correspondência: ofícios da Sra. Vanessa Fusco Nogueira Simões, Promotora de

Justiça e Subcoordenadora do CAOCrim, informando o recebimento do ofício do

Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Bahia

referente aos jovens custodiados no Ceresp e comunicando que solicitará

informações acerca do andamento processual aos Promotores de Justiça titulares da

ação penal; e dos Srs. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de

Minas Gerais, encaminhando cópia do ofício do Superintendente de Planejamento,

Gestão e Finanças, Davi Rezende Pereira, que informa sobre a realização pelo Deop-

MG da licitação para a reforma da Cadeia Pública de Santa Rita de Sapucaí;

Deputado Federal Miguel Martini, encaminhando solicitação do Prefeito de Jacutinga

e demais lideranças da região do Sul de Minas para que esta Comissão realize

reunião de audiência pública no referido Município devido à insegurança em que

vivem os cidadãos; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data

mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Nelzio Antonio Papa Júnior, Juiz de

Direito da Comarca de São Sebastião do Paraíso (13/8/2009); e Leonardo Estevam

Lopes, Delegado de Polícia (20/8/2009). O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 978/2007, no 1º turno, do qual designou para relatora a Deputada

Maria Tereza Lara. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as

Sras. Cláudia Edna Calhau de Castro, Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional,

representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas

Gerais; Mariana Alencar Sales, referência técnica da Rede de Atenção à Saúde da

Pessoa Privada de Liberdade; Luciana Moura Fonseca, Defensora Pública; Marolinta

Dutra, Defensora Pública; e os Srs. Luiz Felipe Caram, Subsecretário de Vigilância

Sanitária, representando o Deputado Marcus Pestana, Secretário de Estado de

Saúde; Guilherme Augusto Soares de Lima, Superintendente de Atendimento ao

Preso, representando Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Estado de

Administração Prisional; Francisco Leopoldo Lemos, Superintendente de

Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde; e Rodrigo Delage, Defensor

Público, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de

autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações

iniciais e em seguida concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara e ao
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Deputado Tenente Lúcio, coautores 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. 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 4.398/2009. 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 em que solicita seja convidada a Profa. Elza Melo, da Faculdade de

Medicina da UFMG, coordenadora do projeto Reconstruindo a Rede da Paz, para

explanar sobre o referido projeto; e da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados

João Leite e Tenente Lúcio em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública nos Municípios de Unaí, Barbacena, Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e

Curvelo, para debater com as comunidades e autoridades locais a questão da

segurança pública. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2009.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Durval Ângelo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 27/8/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento da Sra. Clara Lopes

Cançado Ribeiro, ocorrido em 26/8/2009, em João Pinheiro. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento da Sra. Laura Paulini

Muniz, ocorrido em 25/8/2009, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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de aplauso à Sociedade Vida e Renascer, de Conceição do Pará, pelos serviços

prestados ao Estado (Requerimento nº 4.288/2009, do Deputado Eros Biondini);

de congratulações com a Fundação Ezequiel Dias - Funed - por seus 102 anos de

criação (Requerimento nº 4.317/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Paulo de Tarso Tamburini Souza, Juiz de Direito, por

sua posse no cargo de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (Requerimento

nº 4.340/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e

Entidades de Filantropia e Beneficência do Estado de Minas Gerais - Federassantas -

por seus 23 anos de fundação (Requerimento nº 4.346/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a Secretaria de Defesa Social pela implantação do modelo

de gestão de defesa social do governo do Estado (Requerimento nº 4.348/2009, do

Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Gen. José Caixeta Ribeiro por sua promoção a General-

de-Brigada e posse no Comando da Artilharia Divisionária da 3ª Divisão do Exército,

em Cruz Alta, RS (Requerimento nº 4.353/2009, do Deputado Elmiro Nascimento);

de aplauso à Fundação Felice Rosso pela inauguração do Centro Administrativo

Conselheiro Britaldo Silveira Soares (Requerimento nº 4.360/2009, do Deputado

Ademir Lucas);

de congratulações com o Sr. Joaquim Alves de Andrade, Desembargador do

Tribunal de Justiça, por seu trabalho à frente do Projeto Novos Rumos (Requerimento

nº 4.407/2009, da Comissão de Segurança Pública).
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